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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏ 

ՈՎՔԵ՞Ր ԵՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՆԱԽԱՆՁԱՀՈՒՅԶ ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ 
(Շահապիվանի ժողովի նախադրության  

վավերականության հարցի շուրջ) 
 
Սահակ Պարթև կաթողիկոսի մահվան յոթերորդ տարելիցի առ-

թիվ1, 444 կամ 445 թվի2 Նավասարդ ամսի սկզբին, Նոր տարվա նորա-
բեր տոնին՝ Վասակ Սյունու մարզպանության, Վահան Ամատունու հա-
զարապետության և Վրիվ Խոռխոռունու մաղխազության ժամանակ, 
Շահապիվանում՝ Հայոց թագավորների բանակատեղում (ի բանակետղ 
թագաւորացն Հայոց)3 հրավիրվեց հայ հոգևոր դասի, նախարարների և 
այլ աշխարհականների ժողով: 

                                                 
1  «Եդեալ միաբանութեամբ աւագ Հայոց, յեւթներորդ ամի վախճանելոյն սրբոյն 

Սահակայ կարգեցան կանոնքս այս» - Կանոնագիրք Հայոց, հտ.Ա, աշխատասիրու-
թյամբ Վազգեն Հակոբյանի, Երևան, 1964, էջ 423: Ղ.Ալիշանի ունեցած ձեռագրում 
ասված է.«Սահմանք և Կանոնք, եդեալ միաբանութեամբ աւագ Հայոց. ի հին-
գերորդ ամի վախճանելոյն Սահակայ կարգեցաւ Կանոնս», որի համար Ալիշանը 
Ժողովը դնում է 443 թվին (Ղ. Ալիշան, Հայապատում, Վենետիկ, 1901, էջ 159, 
ծան.1): Ըստ իս, նման մի նշանակալից Ժողով կարող էր հրավիրվել եկեղեցական 
տեսակետից ավելի խորհրդանշական` մահվան յոթերորդ տարելիցի առթիվ: 

2  Պարսից արքայից արքա Հազկերտ Բ-ի գահակալության առաջին տարին եվրոպա-
ցի պատմաբանները հաշվում են 438թ. կամ 439թ.: Եվ քանի որ Կորյունը Սահակի 
վախճանը դնում է Հազկերտ Բ-ի առաջին տարվա Նավասարդ ամսի 30-ին, ուստի 
նրա վախճանը պետք է տեղի ունենար 438 թվի կամ 439-ի Նավասարդի 30-ին: 
Ըստ այսմ էլ Շահապիվանի ժողովը, որը գումարվել է Սահակ Պարթևի մահվան 7-
րդ տարելիցի առթիվ` Հազկերտի թագավորության Զ տարում, կարող էր տեղի 
ունենալ 444 կամ 445 թվի տարեսկզբին` Նավասարդի Ամանորաբեր տոնին: 

3  Տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, հտ.Ա, էջ 427: Մ. Չամչյանցը Շահապիվանը մեկ 
նույնացնում է Բագրևանդի գավառի Բագավան ավանի հետ, իսկ մի քանի տող 
հետո տեղադրում Բագավանի մերձակայքում. «ի գալ ժողովիլ բազմութեան ի 
յաւանն բագուան ի գաւառն բագրևանդայ, (Յովսեփ կաթուղիկոս) արար ժողով 
եպիսկոպոսաց և վարդապետաց և վանականաց, երիցանց և սարկաւագաց ի 
շահապիվան, որ մերձ էր ի բագուան` ի սահմանակից գաւառն ծաղկոտան, որ 
և էր տեղի բնակութեան սպարապետին հայոց, և խմբի բանակի նորա» - 
Մ. Չամչյանց, Հայոց պատմություն, հատոր Բ, Երևան, 1984, էջ 15-16:  
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Թեև Հովհան Իմաստասեր Օձնեցու «Սակս ժողովոց» կանոնա-
կան ժողովածուում, բացի հիշյալ պետական այրերից, անուն առ անուն 
չեն հիշատակված Շահապիվանի ժողովի մասնակից հոգևոր և աշխար-
հիկ անձինք, սակայն այլ ձեռագրեր ունեն «Նախադրութիւն» վերնագ-
րով մի միջանկյալ հատված, որի մեջ հանվանե հիշատակված են մի 
շարք գլխավոր եպիսկոպոսներ, գլխավոր երեցներ և ավագ նախարար-
ներ: Շահապիվանի ժողովի «Նախադրութիւն»-ը, որքան ինձ հայտնի է, 
առաջինը հրատարակել է Աբել արքեպիսկոպոս Մխիթարյանցը 1874 
թվին1, այնուհետև Ղ.Ալիշանը երկու անգամ՝ «Այրարատ» (1890թ.) և 
«Հայապատում» (1901թ.) ստվարածավալ երկասիրություններում2:  

Հենց ժողովի ընդարձակ արձանագրությունը աչքի առաջ ունենա-
լով, Մ. Օրմանյանը մատնանշում է. «Մէր օրինակին մէջ յատուկ անուն-
ներ չեն յիշուած, այլ ուրիշ օրինակներ կը յիշեն, եպիսկոպոսներէն Ղա-
զար, Տաճատ, Արտակ, Գագ և Եփրեմ, երէցներէն Յովսէփ, Յովնան, 
Մեղիտոս, Երեմիա, Ասպուրակէս, Դանիէլ, Ղեւոնդ սուրբն, եւ Եղիշէ 
դրան երէց: Իսկ նախարարներէն Վասակէ, Վահանէ, Վրիւէ զատ, օրի-
նակի մէջ յիշուած են նաև Վարդան Մամիկոնեան, Արշաւիր Կամսարա-
կան, Մանաճիհր Ռշտունի սպարապէտ, և Զիկ Դիմաքսեան»3: 

Մանրամասն անդրադառնալով Շահապիվանի ժողովի ընդունած 
կանոնների քննությանը, Ն.Ակինյանը արձանագրության ձեռագրերը 
նույնպիսի բծախնդրությամբ բաժանում է չորս ընդարձակ խմբագրու-
թյունների, և իբրև հինգերորդ խմբագրություն, դրանցից առանձնաց-
նում վերոհիշյալ «Նախադրութիւնը», որը բացակայում է նրա նշած չորս 
խմբագրություններում, և որի մեջ էլ իրենց անձնանուններով նշված են 
Ժողովի մասնակից հինգ գլխավոր եպիսկոպոս, ութ գլխավոր երեց, 
չորս ավագ նախարար4: Ակնհայտ է, որ Օրմանյանի և Ակինյանի ձեռքի 
տակ եղել են արձանագրության նույն այն ընդարձակ շարադրանքը և 
«Նախադրութիւն» կոչվածը, որոնք զետեղված են Վազգեն Հակոբյանի 
հրատարակած Հայոց Կանոնագրքի երկհատորյակում5:  

                                                 
1  Աբէլ Մխիթարեանց, Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ հանդերձ 

կանոնագրութեամբք ի պէտս ժառանգաւորաց, ի Վաղարշապատ, 1874, էջ 57-60: 
2  Ղ. Ալիշան, «Այրարատ», Վենետիկ, 1890, էջ 519. Հայապատում, էջ 159-160: 
3  Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հտ.Ա, Կ.Պոլիս, 1912, էջ 379: 
4  Ն. Ակինեան, Շահապիվանի ժողովին կանոնները, մատենագրական ուսումնա-

սիրութիւն առթիւ 1500ամեաց տարեդարձին (444-1944) - Հանդէս Ամսօրեայ, 
1949, թիւ 4-12, էջ 86, 90: 

5  Կանոնագիրք Հայոց, հտ.Ա, էջ 424-429 և ծանոթագրություններ` էջ 627-629: 
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Իր ամփոփած այս տվյալներով, հիշյալ «Նախադրութիւն»-ը իմ 
կարծիքով առավել հետաքրքիր վավերագիր է, քան Շահապիվանի ժո-
ղովին վերաբերող մյուս, թեկուզև ավելի ընդարձակ արձանագրություն-
ները: Ուստիև ստորև կանդրադառնամ բացառապես «Նախադրու-
թեան» քննությանը և պատմական արժեքին, չնայած որ մինչև այժմ այդ 
վավերագրի վավերականության մասին անհամեմատ ավելի շատ 
ժխտական կարծիքներ են հնչել, քան դրական: 

Իմ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ այն, ինչ մինչև այժմ հե-
տազոտողները ընդունում են իբրև արձանագրության հիմնական բնա-
գիր և իրավամբ համարում Հովհան Օձնեցու խմբագրություն (8-րդ դա-
րի առաջին քառորդ), մինչդեռ Հայոց Կանոնագրքի ծանոթագրության 
մեջ զետեղված «Նախադրութիւն» կոչված խմբագրությունը ներկայաց-
նում է Ժողովի արձանագրության նախնական և անհամեմատ ավելի 
հարազատ բնագիրը:  

Հնագույն Նախադրության մեջ ժողովի մասնակից եպիսկոպոսնե-
րի և երեցների անվանց համեմատումը Եղիշեի և Ղ.Փարպեցու երկե-
րում հիշված Արտաշատի ժողովի ցուցակների հետ թույլ է տալիս 
ճշգրտել մի շարք անձնանուններ, որոնք աղավաղված են Շահապիվա-
նի ժողովի Նախադրության մեջ 1: Բերում եմ հետաքրքրող հատվա-
ծը.«Եւ գային ժողովէին ի հրամանէ միաբանութեան յեդեալ կէտն ի Շա-
հապիվանի բանակետղ թագաւորացն Հայոց ի ժամս նորաբեր տաւնին. 
և լինէր այս ի ԻԶ ամի թագաւորութեանն Յազկերտի2 Պարսից արքայի, 
և Վասակայ Սիւնոյ մարզպանին Հայոց, և Վահանայ Ամատունոյ հազա-
րապետի, և Վրուայ Խոռխոռունւոյ մաղխ[ա]զի: Եւ գային ժողովէին 
եպիսկոպոսք Ի և երիցունք բազումք, սարկաւագք և նախանձայոյզ 
պաշտաւնեայք3 Քրիստոսի և համաւրէն ուխտք եկեղեցւոյ... նախարարք 
ամենայն առաջի Վասակայ մարզպանի և Վահանայ հազարապետի և 
Վրուայ մաղխ[ա]զի և առաջի գլխաւոր եպիսկոպոսաց Ղաղա, Տաճա-
տա, Արտակա, Գադա, Եփրեմի և այլոց բազմաց երիցանց գլխաւորաց՝ 
Յովսեբայ (Յովսեփայ), Յովհաննայ, Մեղտայ, Երեմիայի, Ասպուրակայ, 

                                                 
1  Տե՛ս Աբէլ Մխիթարեանց, էջ 57-60: Ղ. Ալիշան, «Այրարատ», էջ 519. Հայա-

պատում, էջ 159-160: Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա, ծանոթագրություններ, էջ 628: 
Հմմտ. ՄՄ. ձեռագիր № 659, էջ 233բ-236ա: 

2  Այլ ձեռագրերում` «ի Ե ամի թագաւորութեանն Յազկերտի Պարսից արքայի» - 
Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա, էջ 427:  

3  Այլ ձեռագրերում` «Եւ ժողովէին եպիսկոպոսք Խ եւ երիցունք եւ սարկաւագունք 
բազում եւ նախանձաւոր պաշտաւնեայք եւ համաւրէն ուխտ սրբոյ եկեղեցւոյ» - 
Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա, էջ 427- 428: 
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Դանիէլի, Ղևոնտի սրբոյ, Եղիշէի դրան երիցու և այլոց սրբասէր քահա-
նայից, որք էին նախանձախնդիր աւրինացն առաջի աւագ նախարա-
րացն՝ քաջին և կորովոյն Վարդանայ Մամկոնենւոյ և Արշա[ւ]րայ (Արշու-
րայ) Կամսարականի և Մանաճիհ[ր]ի Ռշտունւոյ սպարապետին Հայոց, 
Զըկա Դիմաքսենի և այլոց նախարարաց: Որք միաբանեալք էին և հա-
ւանեալք արդար աւրինաց և քրիստոսական պաշտամանն և միաբան 
բարբառէին այսպէս, եթէ «Զեդեալ զկարգն սրբոյն Գրիգորի և զՆեր-
սէսի և զՍահակայ և զՄաշդոցի դուք այդրէն հաստատեցէք և այլ ևս լաւ 
որպէս ձեր կամք են և մեք ախորժելով յանձին ունիմք, զի կարգք եկե-
ղեցւոյ թուլացան և մարդիկ յանաւրէնութիւն դարձան: Արդ՝որ աւրէնք 
Աստուծոյ հաճոյ են և եկեղեցւոյ, դուք զայն կարգեցէք և մեք հնազան-
դիմք. և եթէ ոք հաստատուն ոչ պահէ զկարգս աւրինացն եպիսկոպոս 
կամ երէց կամ ազատ կամ շինական՝ պատուհասեսցի և տուգանս տա-
ցէ»: Եւ զայս ասացեալ քահանայապետիցն եթէ «Առաքելականն և Նի-
կիականն հաստատեալ կացցէ, որպէս և էն իսկ և մեք հնազանդ եմք, 
բայց որ ինչ պիտոյ է ի լրութիւնս ի նոյն կանոնս և մանաւանդ ի մէջ 
տանս Թորգոմայ հաստատեսցի»: Ապա կարգեցին և եդին այսպէս»1: 

 Նախադրության մեջ պահպանված մի շարք անձնանուններ Ակի-
նյանի կարծիքով մուծված են հետագայում և կապ չունեն սկզբնական 
արձանագրության հետ. «K եւ L օրինակներու մէջ պահուած այն հատո-
ւածը, ուր ժողովի մասնակից եպիսկոպոսներու, երէցներու եւ իշխանաց 
անունները կը յիշուին, որ եւ է հաւատք չի ներշնչեր հարազատ, սկզբ-
նագրին մաս համարելու2: Հոս աւագ նախարարներ կը յիշուին. Վար-
դան Մամիկոնեան, «քաջն եւ կորովին», Արշաւիր Կամսարական, Մա-
նաճիհր Ռշտունի «սպարապետ Հայոց», Զիկ Դիմաքսեան: Առաջին եր-
կուքը ծանօթ են Վարդանանց պատերազմէն. Ղազար Փարպեցւոյ քով 
Վարդան կը ներկայանայ Մամիկոնէից տէր եւ Սպարապետ: Միւս եր-
կուքը անծանօթ են»3: Ըստ այսմ, Ն.Ակինյանին անհայտ են մնացել Մա-
նաճիհր Ռշտունին և Զիկ Դիմաքսյանը: Առաջինի մասին մանրամասն 
խոսք կլինի ստորև: Գալով Զիկ Դիմաքսեանին, հարկ է նշել, որ նման 

                                                 
1  Կանոնագիրք Հայոց, հտ.Ա, ծանոթ., էջ 628, հմմտ. ՄՄ ձեռագիր № 659, թերթ 

233բ – 236ա:  
2  Այս հոգևոր և աշխարհիկ անձանց անունները Ակինյանին այնքան կասկածելի են 

թվում, որ իր ուսումնասիրության մեջ, զետեղելով «Նախադրութեան» ամբող-
ջական բնագիրը (էջ 142-145), նրանում հիշատակված բոլոր անձնանունները 
անխտիր առանձնացնում է շարադրանքից և իջեցնում էջատակի ծանո-
թագրության մեջ (էջ 144-145): 

3  Ն. Ակինեան, թիւ 4-12, էջ 90: 
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անձնանուն ծանոթ չէ հավասարապես Եղիշեին և Փարպեցուն, ինչպես 
և նրանցից օգտված հետագա հեղինակներին: Ուստի թվում է, թե Նա-
խադրության ձեռագրերում սեռական հոլովով վկայված «Զըկա» ըն-
թերցվածը աղավաղված է և պետք է ուղղել (Գա)զրկայ, որի տակ պետք 
է ենթադրել Խաղխաղի և Ավարայրի ճակատամարտերի մասնակից 
Գազրիկ Դիմաքսյանին1:  

Ինչպես երևում է Նախադրությունից, Վարդան Մամիկոնյանը Շա-
հապիվանի ժողովին ներկա է եղել ոչ իբրև Հայոց սպարապետ, այլ 
ավագ նախարար, մինչդեռ Հայոց սպարապետ է հիշատակված Մանա-
ճիհր Ռշտունին: Այս հանգամանքը բացատրելու համար է, որ Նախադ-
րության խմբագրողը՝ հավանորեն Հովհան Օձնեցին, Ը. դարի առաջին 
քառորդում իր կողմից հավելում է. «…մանաւանդ զի ոչ էր ի ժամանա-
կին յայնմիկ իշխանութիւն ի ձեռն նախանձայոյզ ազգին Մամիկոնէից… 
Քանզի չարահնար ազգն Պարսից ի կասկածանս կային և յերկիւղի և 
[ոչ]տային զիշխանութիւնն ի ձեռս նոցա»2:  

Շեշտելով Նախադրության մեջ Ժողովի մասնակից չորս ավագ 
նախարարների և առաջին տեղում հիշված Վարդան Մամիկոնյանի 
ներկայությունը, Մ. Օրմանյանը մատնանշում է. «Սակայն ուրիշ օրի-
նակներ ոչ միայն Վարդանի և ուրիշներուն անունը չեն տար, այլև յայտ-
նապէս կըսեն, թէ Վարդան Մամիկոնեան համազգօք իւրեանց հան-
դերձ եղբարբք, կային իբրեւ ի գառագղի արգելեալք, ինչ որ յարմար 
կուգայ Թովմայի Պատմութեան, թէ Վարդան, Սահակի թոռ, ինքն ալ 
ատելութեան առարկայ դարձած, Մոկաց գաւառը խոյս տուաց էր, Զռ-
ղայլի ժայռոտ ամրոցը, ուր հոգեւոր մխիթարութիւն կընդունէր Յովհան 
Մոկաց, Սահակ Ռշտունեաց և Շմաւոն Անձեւացեաց եպիսկոպոսներու 
այցելութեամբ»3:  

Ն. Ակինյանը համաձայն չէ Վարդան Մամիկոնյանին վերագրված 
«կրավորական» դերի հետ, հատկապես այն պատճառով, որ Նախադ-
րությունը ոչ թե Վարդան Մամիկոնյանին, այլ անհայտ ոմն Մանաճիհր 
Ռշտունուն է հատկացնում Հայոց սպարապետի պաշտոնը, ուստի 
եռանդով առարկում է Վարդան Մամիկոնյանի դերը նսեմացնող նման 
մեկնաբանումների դեմ. «Կանոնաց Նախադրութեան մէջ յայտնուած 

                                                 
1  Եղիշէի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Ի լոյս ածեալ բաղդա-

տութեամբ ձեռագրաց աշխատութեամբ Ե. Տէր-Մինասեան, Երևան, 1957, էջ 76, 
100: 

2  Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա, ծանոթ., էջ 628: «ոչ» ավելացնում եմ ըստ 
արձանագրության այլ խմբագրության` Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա, էջ 427: 

3  Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հտ. Ա, էջ 379: 
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այն միտքը… որ սպարապետութիւնը խլուած է Մամիկոնեաններու ձեռ-
քէն եւ յանձնուած ուրիշ տոհմի մը, ժամանակավրէպ մը պէտք է նկա-
տել: Քիչ յետոյ պիտի տեսնենք, որ այդ Նախադրութիւնը խմբագրուած 
է ուշ ժամանակ մը, յամենայն դէպս Է. դարէն ետքը, հաւանօրէն Ը. դա-
րու սկիզբը»1:  

Շարունակության մեջ Ն.Ակինյանը կրկին վերադառնում է Ե. դարի 
առաջին կեսի քաղաքական հանգամանքներին և Վարդան Մամիկո-
նյանի դերի թերագնահատմանը, որ տեղ է գտել Շահապիվանի ժողովի 
արձանագրություններում. «Ղ. Փարպեցի, որ միակ պատմիչն է, որ կը 
նկարագրէ այնքան վառ գոյներով 448-485 շրջանի պատմութիւնը, այս-
պիսի պատկեր չէ գծած, յատկապէս ի մասին Մամիկոնեաններու: Մա-
միկոնեանք ոչ թէ «ղօղեալ» էին, կամ «կային ի գարագղի արգելեալք», 
այլ ունէին իրենց առջեւ արձակ ասպարէզ: Վարդան Մամիկոնեան տա-
կաւին հայ բանակին սպարապետն էր. իբրեւ այնպիսի նա մասնակցած 
էր Յազկերտ Բ.ի արշաւանքին ընդդէմ Քուշանաց: Խմբագիրը հոս 
շփոթման մէջ է: Նա շփոթած է Կարմիր Վարդանը Քաջ Վարդանի հետ. 
ճիշդ են իր նկարագրութիւնները Քաջն Վարդանի անձին եւ ժամանակի 
մասին. նա նկատի ունի 572ի պատերազմի նախօրեակը (հմմտ. Հանդ. 
Ամս. 1936, էջ 135-136)»2:  

Այստեղ Ն. Ակինյանը ձեռքի հետ վկայակոչում է իր վաղեմի փծուն 
տեսակետը 7-րդ դարում ապրած ոմն կեղծարար Եղիշեի մասին, որը 
իբրև Ղազար Փարպեցու Պատմության ազդեցությամբ նենգափոխել է 
572թ. պարսիկների դեմ ապստամբած և Կ.Պոլիս փախած Վարդան 
Մամիկոնյանի պատմությունը, որ գրել է Սեբեոսը, և կեղծ պատմություն 
հորինել Ավարայրի ճակատամարտի հերոս Վարդան Մամիկոնյանի և 
այդ ժամանակի անձերի ու անցքերի մասին: Նա թյուրիմացաբար 
«Կարմիր Վարդան» է անվանում հենց 572-ին ապստամբած Վարդան 
Մամիկոնյանին, մինչդեռ իրականում Սեբեոսի Պատմության մեջ «Կար-
միր Վարդան» է կոչված Ավարայրի ճակատամարտի հերոս Վարդան 
Մամիկոնյանը. «Արդ՝զժամանակս թագաւորութեանն չարագործին 
Յազկերտի. և եթէ ո՛րպէս նա կամէր զաստուածայինն եղծանել կարգս, 
և կամ ո՛րպէս քաջ նախարարացն Հայոց և նախանձաւորն Աստուծոյ 
նահապետն Մամիկոնէից տանն, Կարմիրն կոչեցեալ Վարդան, հան-
դերձ միագունդ սպառազէն նիզակակից ընկերաւքն և զաւրաւքն իւրե-
անց կազմեալ զինեցան ի պատերազմ… և թէ որպէս ի վերայ նոցա 

                                                 
1  Ն. Ակինեան, թիւ 4-12, էջ 81-82: 
2  Ն. Ակինեան, թիւ 4-12, էջ 90: 
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եկին զաւրքն պարսիկ սաստիկ բռնութեամբ, և կամ ո՛րպէս ի դիմի հա-
րեալ զիւրեանց կատարեցին զնահատակութիւն, և կամ որպէս ի ձեռս 
հեթանոսաց ըմբռնեալ սուրբ վկայքն Քրիստոսի՝ կատարեցին զնահա-
տակութիւնս իւրեանց յԱպր Շահր մերձ ի Նիւշապուհ քաղաքի, ի տեղ-
ւոջն, որ կոչի Թէարքունի – այն ամենայն ի ձեռն այլոց գրեցաւ, որպէս 
ցուցանէ նոյն իսկ պատմութիւնն»1: Այս «առերեսումից» դժվար չէ հաս-
կանալ, որ երկու Վարդան Մամիկոնյանների պատմությունը նենգափո-
խողը ինքը Ն. Ակինյանն է և ոչ թե 7-րդ դարում գոյություն չունեցած 
կեղծարար Եղիշեն:  

Սահակ Պարթևին Հայ Եկեղեցու կաթողիկոսական աթոռից զրկե-
լուց հետո պարսից արքաները չէին կարող վստահել նրա թոռ Վարդան 
Մամիկոնյանին Հայոց սպարապետի պաշտոնը: Այլ բան է, որ նրանք 
օգտվում էին Վարդան Մամիկոնյանի հեղինակությունից և քաջությու-
նից, երբ նրա գլխավորությամբ Հայոց այրուձին ուղարկում էին իրենց 
հեռավոր թշնամիների դեմ պատերազմելու, որտեղ նա կարող էր հաղ-
թել կամ նահատակվել: Պարսից արքունիքը երկար ժամանակ վարա-
նում էր Հայոց սպարապետ նշանակել Վարդան Մամիկոնյանին՝ նրա 
սպարապետ հոր՝ Համազասպի մահից հետո, անշուշտ այն պատճա-
ռով, որ նա Սասանյանների համար անբարեհույս Սահակ Պարթև կա-
թողիկոսի թոռն էր և դեռ ավելին՝ Թեոդոս կայսրից ստացել էր ստրա-
տելատ (զորագլուխ) ռազմական կոչումը2: Կորյունը նույնպես Վարդա-
նին հիշատակում է որպես իշխան՝ նրա պապ Սահակ կաթողիկոսի հու-
ղարկավորության առիթով, որին նա ներկա չէր: Հուղարկավորությանը 
ներկա էր միայն նրա կինը՝ Դուստր անունով (Խորենացու մոտ Դստ-
րիկ)3, որին Կորյունը իշխանակին է անվանում4: Դա հենց հաստատում 
է, որ այդ ժամանակ Վարդան Մամիկոնյանը իշխան էր, բայց ոչ Հայոց 
սպարապետ: Վարդանը բացակայում էր նաև 6 ամիս հետո Մաշտոցի 
հուղարկավորությանը, որին մասնակցում էր զինվորական կողմից նրա 
եղբայր Հմայեակ Մամիկոնյանը՝ հազարապետ Վահան Ամատունու 
հետ: Դա ենթադրել է տալիս, որ այդ ժամանակ Վարդանը Հայաստա-
նում չի եղել և երևի գլխավորում էր Իրանում ծառայող Հայոց այրուձին:  

                                                 
1  Պատմութիւն Սեբէոսի, աշխատասիրությամբ Գ.Վ. Աբգարյանի, Երևան, 1979, 

գլ.Է, էջ 64-65: 
2  Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց. Աշխատութեամբ՝ Մ. Աբեղեան եւ 

Ս. Յարութիւնեան, Տփղիս, 1913, Գ, ԾԷ, էջ 335, ԿԷ, էջ 356: 
3  Խոր., Գ, ԿԷ, էջ 356` «…որում անուն էրԴստրիկ, կին Վարդանայ ստրատե-

լատի…»: 
4  Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, հրատ. Մ. Աբեղյանի, Երևան, 1941, [ԻԴ], էջ 88: 
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Վարդան Մամիկոնյանի սպարապետության պաշտոնին որոշակի 
լույս է սփռում ինքը սպարապետը, երբ 451 թվին՝ Ավարայրի ճակատա-
մարտից առաջ, խրախույս կարդալով իր զինակիցներին՝ նրանցից 
ոմանց քաջությամբ և իշխանական գահով համեստորեն իրենից վեր է 
դասում. «Արդ աղաչեմ զձեզ, ո՛վ քաջ նիզակակիցք իմ. մանաւանդ զի 
բազումք ի ձէնջ լաւագոյնք էք քան զիս արութեամբ, և գահու ի վեր ըստ 
հայրենի պատուոյն. բայց յորժամ ձերով կամօք և յօժարութեամբ 
առաջնորդ և զօրագլուխ ձեզ կացուցէք, հեշտ և բաղձալի թուեսցին 
բանք իմ ի լսելիս մեծամեծաց և փոքունց»1: Ինչպես երևում է Վարդան 
Մամիկոնյանի Ճառից Հայոց ուխտապահ իշխանները, անկախ իրենց 
տոհմային պատվոգահից և գրաված դիրքից, անվերապահ ճանաչում 
էին Մամիկոնյան տոհմի սպարապետության ժառանգական իրավունքը 
և Ավարայրի ճակատամարտից առաջ միահամուռ ընտրեցին Վարդան 
Մամիկոնյանին որպես Հայոց ազատագրական բանակի առաջնորդ և 
զորագլուխ: 

Սակայն անցնենք առաջ: Շահապիվանի ժողովի մասնակից 40(Խ) 
գլխավոր եպիսկոպոսների թիվը իրավամբ տարակույսներ է պատճառել 
Ն. Ակինյանին, այն ուղղակի չափազանցված է և աղավաղված 20(Ի) 
թվից, որը լիովին համապատասխանում է դրան հաջորդած Արտաշա-
տի ժողովի մասնակից եպիսկոպոսների թվին, որոնք 18-ն էին: Շահա-
պիվանի ժողովի մասնակից եպիսկոպոսներից Ակինյանը ստույգ ճա-
նաչում է միայն երկուսին՝ Տաճատ և Գադ, և նրանց նույնացնում 450թ. 
Արտաշատի ժողովի համանուն մասնակիցների հետ՝ Տաճատ եպիսկո-
պոս Տայոց և Գադ եպիսկոպոս Վանանդա2. Իբրևւ եպիսկոպոս կը նշա-
նակուին, առանց թեմի. Ղազար, Տաճատ, Արտակ, Գադ, Եփրեմ: 450ին 
ստոյգ է կը յիշուին Տաճատ եպիսկոպոս Տայոց, եւ Գադ եպիսկոպոս 
Վանանդայ, բայց անծանօթ կը մնան միւս երեք անունները: Եթէ այս 
անունները հանուած ըլլային Ժողովին արձանագրութենէն, առանց տա-
րակուսի պիտի յիշուէին անուններու կից թեմերն ալ»3 – այստեղ Ակին-
յանը բացահայտ հակասում է ինքն իրեն: Իրականում այդ անունները ոչ 
հետագա ժողովների և ոչ իսկ Արտաշատի ժողովի ցուցակներից չեն 
հանված (կարդա՝ մուծված), այլ եղել են հենց Շահապիվանի ժողովի 
արձանագրության բուն սկզբնական բնագրում, և Ակինյանի փաստարկն 
                                                 
1  Եղիշէ, էջ 101: 
2  Եղիշէ, էջ 28: Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթ առ Վահան 

Մամիկոնեան. Աշխատութեամբ` Գ. Տէր-Մկրտչեան եւ Ստ. Մալխասեանց, 
Տփղիս, 1904, դր.Բ, ԻԳ, էջ 44: 

3  Ն.Ակինեան, թիւ 4-12, էջ 90-91: 
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էլ թեմերը, ավելի ճիշտ՝ վիճակները1 պարտադիր հիշելու մասին, հերք-
վում է իր իսկ նշած Տաճատ և Գադ եպիսկոպոսների օրինակով: Դրանց 
ես կավելացնեի նաև երրորդը - գլխավոր եպիսկոպոսներից առաջինի-
Ղաղ (սեռ.՝ Ղաղա(յ), մյուս ձձ.՝ Ղօղայ2) անունը, որ Ա.Մխիթարյանի, 
Ղ.Ալիշանի, Օրմանյանի և Ակինյանի հղած ցուցակներում առկա է Ղա-
զար ձևով, ես ուղղում եմ Եւղաղ, որը նույնպես մասնակցել է Արտաշա-
տի ժողովին՝Եւղաղ եպիսկոպոս Մարդոյաղւոյ 3 և առկա է միայն Եղիշեի 
ցուցակում4, բայց ոչ Փարպեցու: Այս երեքն էլ Արտաշատի ժողովում հի-
շատակվում են իրենց Տայքի, Վանանդի և Մարդաղի վիճակներով, 
բայց, հակառակ Ակինյանի ենթադրության, 444 թվի Ժողովի Նախադ-
րության մեջ հիշված են առանց այդ վիճակների: Սրանցից անծանոթ են 
միայն Արտակ և Եփրեմ եպիսկոպոսները: 

Այնուհետև Ակինյանի ցուցակում հաջորդում են 8 գլխավոր երեց 
Յովսէփ, Յոհան, Մեղիտէ, Երեմիա,Ասպուրակէս,Դանիէլ, տէր Ղեւոնդ, 
տէր Եղիշէ5: Այդ շարքում առաջինը նշված են գլխավոր երեցներ՝Յով-
սէփ և Յոհան, որոնք անկասկած Մաշտոցի Վարքի վերջնամասում Կո-
րյունի հիշատակած ժողովի գլխավորներ Յովսէփ և Յովնան տեղա-
պահներն են. «Եւ գլխաւորս, վերակացուս, տեղապահս յայտ արարեալ 
հարցն կատարելոց, որոց առաջինն Յովսէփ, գլխաւոր ժողովոյն, և երկ-
րորդն այլ աշակերտ՝ Յովհան անուն…» (հատվ. ԻԷ)6: Չորրորդ գլխա-
վոր երեցը՝ Երեմիա, դարձյալ ըստ Կորյունի՝ ս.Սահակի ձեռնասուն 
աստվածասեր պաշտոնյաների գլխավորն է՝այր սուրբ և բարեպաշտօն, 
որը մասնակցում էր նրա հուղարկավորությանը (հատվ. ԻԴ)7: Այս երեքի 
հետ Ակինյանը ցուցակում եղած տէր Ղեւոնդին ևս նույնացնում է Կո-
րյունի հիշատակած Ղևոնդ երեցի հետ, իսկ մնացած չորս երեցներին՝ 
Մեղիտէ, Ասպուրակէս,Դանիէլ, տէր Եղիշէ, համարում է անծանոթ, թեև 
ինքն էլ անմիջապես նշում է. «Ղ.Փարպեցի գիտէ Մեղիտէ եպիսկոպոս 
Մանձկերտոյ, եւ Եղիշէ (ճիշտ է՝ տէր Եղիշէ - Ա.Մ.) Ամատունեաց եպիս-
կոպոս, որոնք ներկայ էին 450ի Արտաշատի ժողովին»: Մեղիտէ երեցը 
                                                 
1  5-րդ դարի հայ մատենագրության մեջ դրանք թեմեր չէին կոչվում, այլ` վիճակներ 

- Հմմտ. Խոր. «…(Բրքիշոյ) յափշտակութեամբ վախճանեցելոցն (եպիսկոպոսաց) 
վիճակաց վարեալ ամս երիս» - «… բայց ի Սուրմակայն յայնմանէ, զորոյ և 
մեծացոյց (Շամուել) իսկ զվիճակն» (Գ, ԿԴ, էջ 349 և ԿԶ, էջ 354): 

2  Կանոնագիրք Հայոց, հտ.Ա, ծանոթ., էջ 629: 
3  Եղիշէ, էջ 28: 
4  Եղիշէ, էջ 28: 
5  Ն. Ակինեան, թիւ 4-12, էջ 91:  
6  Կորյուն, էջ 96:  
7  Կորյուն, էջ 88:  
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454թ. Պարսկաստանում Հովսեփ կաթողիկոսի նահատակվելուց հետո 
դարձավ Հայոց կաթողիկոս1: Ասպուրակէս և Դանիէլ երեցներ չեն հի-
շատակվում 440-ական և հաջորդ թվերի ոչ մի հիշատակարանում: 

  Ն. Ակինյանը անբնական է համարում նաև Ղևոնդ և Եղիշե 
երեցներին տրված «տէր» տիտղոսը, դիտել տալով, որ «տէր» տիտղոսը 
այդ շրջանում հատկացված էր եպիսկոպոսներին2: Բայց քանի որ այդ-
պես է նաև Ղ. Փարպեցու ցուցակում, ապա հարկ է ենթադրել, որ հե-
տագայում որևէ խմբագիր այս Եղիշե երեցին կոչել է տէր Եղիշէ (սեռ. 
տեառն Եղիշէի)՝ նույնացնելով նրան Փարպեցու հիշատակած համա-
նուն եպիսկոպոսի հետ – տէր Եղիշէ՝ Ամատունեաց եպիսկոպոս3:  

Այս ամենից Ն. Ակինյանը գալիս է կտրուկ հետևության. «Նախադ-
րութենէն դուրս հանելով այս ներմուծեալ տեղիքները կը ստանանք քիչ 
շատ սկզբնագրին հարազատ բնագիր մը, որուն կրնանք անվարան հե-
տեւիլ»4: Եվ Ակինյանը հենց այդպես էլ վարվել է. իր ուսումնասիրության 
վերջում հրապարակելով Նախադրության բնագիրը5, նա անվարան հե-
ռացրել է շարադրանքից բոլոր կոնկրետ տվյալներն ու անձնանունները՝ 
դրանք զետեղելով էջատակի ծանոթագրության մեջ – այսինքն՝ 
Նախադրության շարադրանքից առանձնացրել է ամենաարժեքավոր 
հիշատակները՝ ըստ էության հանգելով Հովհան Օձնեցու խմբագրած 
բնագրին: 

Ցավոք, Ակինյանի այս խիստ վիճահարույց եզրակացությանը ան-
վերապահ համամիտ է նաև Հայոց Կանոնագրքի համահավաք բնագ-
րերի հմուտ դասդասող և երախտաշատ հետազոտող Վազգեն Հակոբ-
յանը, որը աչքի առաջ ունենալով Ժողովի ընդարձակ արձանագրությունը 
և Նախադրությունը, մատնանշում է. «Առաջին և երկրորդ խմբագրու-
թյունների մեջ հիշված մի շարք անձնանունները, ինչպես ճիշտ նկատել 
է Ն. Ակինյանը (Հանդէս Ամսօրեայ, 1949, № 4-12, էջ 90-91), հետագայի 
մուծում են և կապ չունեն առաջաբանի սկզբնական բնագրի հետ»6: Չա-
փազանց աներկբա և անհիմն է ասված:  

Սակայն Նախադրության վերաբերյալ եղել են նաև որոշ, թեև վե-
հերոտ, դրական արձագանքներ. այսպես, Կարապետ եպիսկոպոս Տեր-
Մկրտչյանը «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» աշխատության մեջ 

                                                 
1  Փարպ., Գ, ԿԲ, էջ 110: 
2  Ն. Ակինեան, թիւ 4-12, էջ 91: 
3  Փարպ., Բ, ԻԳ, էջ 45: 
4  Ն. Ակինեան, թիւ 4-12, էջ 91:  
5  Ն. Ակինեան, թիւ 4-12, էջ 142-145: 
6  Կանոնագիրք Հայոց, հտ.Ա, ծանոթ., էջ 629:  
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անդրադառնալով Շահապիվանի ժողովին, գտնում է, որ թեև Նախադ-
րությունը «ժամանակի գործ չէ և զանազան ձեռագրերում զգալի տար-
բերություններով է ավանդված, այնու ամենայնիվ հետաքրքրական տե-
ղեկություններ է տալիս ժողովի մասին»1:  

Դեռևս 1909 թվականին Բ. Կյուլեսերյանը վերապահումով է վերա-
բերվում այն ուսումնասիրողների կարծիքին, ովքեր Նախադրությունը 
համարում էին բոլորովին անվավեր հավելում և հետագա ընդմիջարկու-
թյուն. «Որչափ ալ ակնյայտնի ընդմիջարկութիւն մ’ըլլայ այս հատուա-
ծը… բոլորովին անհարազատ գրուած մը չը թուիր եւ ոչ ալ շատ յետին 
ժամանակի գործ մը: Հոն յիշատակուած անուններէն ոմանք կը յիշեց-
նեն 450ի Արտաշատու ժողովականներուն անունները»2:  

 Նախադրության բնագրի հնության և վավերականության օգտին 
են վկայում հետևյալ անհերքելի փաստերը, որոնց ուշ չեն դարձրել նա-
խորդ ուսումնասիրողները՝ թեկուզև ավելի մանրախնդիր և անհամե-
մատ ծավալուն իրենց հրապարակումներով, ինչպիսին է Ակինյանի 
վերոհիշյալ հետազոտությունը, որի մեջ արծարծված, թվում է թե՝ հիմ-
նավոր եզրակացությունները արձանագրության խմբագրությունների 
վավերականության վերաբերյալ գլխիվայր են շրջում պատմական և 
բանասիրական իրողությունը, ինչպես ցույց են տալիս ստորև իմ մատ-
նանշած փաստարկները. 

ա) Իրականում, ինչպես տեսանք, այս ամենով Շահապիվանի ժո-
ղովի մթնոլորտը ներկայացնում է ճիշտ Մաշտոցի Վարքի ստեղծման 
ժամանակը և նրա աշակերտներին: Այն, որ գլխավոր եպիսկոպոսների 
վիճակները չեն նշված Նախադրության մեջ, ինչպես և նրանց անփույթ 
հերթակարգը, պետք է բացատրել հապճեպ շարադրմամբ, օրինակ Եւ-
ղաղ եպիսկոպոսը նշված է 1-ին տեղում, իսկ անհամեմատ հայտնի 
Ղեւոնդ երեցը՝ երեցների շարքում 7-րդն է: Եթե երեցների անունները 
հետագայում մուծված լինեին Նախադրության մեջ, ապա ս.Ղևոնդի 
անունը երևելի տեղում պետք է հիշվեր և ոչ թե 7-րդ տեղում, որովհետև 
454-ին Պարսկաստանում նահատակված բոլոր եպիսկոպոսները հե-
տագայում նրա անունով կոչվեցին սուրբ Ղեւոնդեանք:  

բ) Նախադրության մեջ՝առաջին անգամ չորս ավագ նախարար-
ների շարքում նշվում է Հայոց սպարապետ Մանաճիհր կամ Մանա-
ճիրհ Ռշտունու անունը: Ակնհայտ է, որ այդ ավագ նախարարների 

                                                 
1  Կ. Տէր-Մկրտչեան, Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն. Վաղարշապատ, 1908, էջ 132: 
2  Բ. Վ. Կիւլէսէրեան, Եղիշէ, քննական ուսումնասիրութիւն. Վիեննա 1909, էջ 60-61 

ծան.: 
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անձնանունները չէին կարող հանված լինել Արտաշատի 450 թվի ժողո-
վի ցուցակներից, քանի որ Մանաճիհր Ռշտունու մասին ոչ միայն այդ 
ցուցակներում, այլև առհասարակ Եղիշեի և Ղազարի պատմություննե-
րում որևէ հիշատակություն չկա: Կնշանակի Մանաճիհր Ռշտունու հնա-
գույն հիշատակությունը պատկանում է «Նախադրութիւն» կոչված 
բնագրին: Ն.Ակինյանին ոչ միայն անհայտ է մնացել այս իշխանը, այլ 
նա չի էլ ջանք դրել որևէ տեղեկություն գտնել նրա մասին, թեև արդեն 
հրապարակի վրա էր Հր. Աճառյանի անձնանունների բառարանը 
հետևյալ նշումով. «Մանաճիհր Ռշտունի, անդամ Շահապիվանի ժողովի 
444թ.: Ատոմ Գնունու հետ իր զորքով կանչվեց Պարսկաստան՝ Յազ-
կերտի կողմից. բայց չլսելով նրա հրապուրանքը՝ հետ քաշվեց գնաց 
Ռշտունիք. Պարսիկները հասան և բոլորին նահատակեցին…»1:  

Այստեղ վկայված Մանաճիհր Ռշտունին միանգամայն տարբեր է 
Փավստոս Բուզանդի և Մովսես Խորենացու հիշատակած չար և անօ-
րեն համանուն զորավարից՝ Հայոց հարավային զորքի սպարապետ 
Մանաճիհր Ռշտունուց, որը Հայոց Խոսրով Փոքր թագավորի հրամա-
նով (4-րդ դարի 30-ական թթ..) ուղարկվեց ապստամբած Աղձնյաց Բա-
կուր բդեշխի դեմ և արհամարհելով Մծբնա Հակոբ հայրապետին, գա-
զանաբար ծովահեղձ արեց ըստ Փավստոսի՝ գերի վերցրած ութ հա-
րյուր հոգու2, իսկ ըստ Խորենացու՝ ութ սարկավագի3, որի համար ինքը՝ 
Մանաճիհր Ռշտունին և իր Ռշտունյաց գավառն արժանացան Հակոբ 
Մծբնացու անեծքին: 

Թեև Շահապիվանի ժողովում Վարդան Մամիկոնյանը հանդես է 
գալիս սոսկ իբրև ավագ նախարար՝առանց «սպարապետ Հայոց» տիտ-
ղոսի, բայց և այնպես վիճելի է նաև Նախադրության մեջ ավագ նախա-
րար Մանաճիհր Ռշտունուն վերապահված «սպարապետ Հայոց»-ը, այլա-
պես վերջինս՝ որպես ամենայն Հայոց զորագլուխ պետք է ներկայացված 
լիներ պետական ավագանու մեջ՝ մարզպանի, հազարապետի և մաղխա-
զի կողքին և ոչ թե ավագ նախարարների շարքում՝ Արշավիր Կամսարա-
կանից հետո: Հավանորեն միջնադարյան գրիչները Շահապիվանի ժողո-
վի մասնակից Մանաճիհր Ռշտունուն նույնացրել են Դ. դարի առաջին 
կեսի վերոհիշյալ սպարապետ Մանաճիհր Ռշտունու հետ և այս պատճա-
ռով նրա անվանը կցել են «սպարապետ Հայոց» տիտղոսը:  

                                                 
1  Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հատոր Գ, Երևան, 1946, էջ 192-193: 
2  Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց. Բնագիրը Ք. Պատկանյանի, 

Երևան, 1987, Գ, Ժ, էջ 40: 
3  Խոր., Գ, Է, էջ 263-264: 
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Չնայած որ Ն. Ակինյանին բոլորովին անհայտ է Շահապիվանի ժո-
ղովին մասնակից այս երկրորդ Մանաճիհր Ռշտունին, բայց վերջինս 
իրոք պատմական անձ է. Ատոմ Գնունին և Մանաճիհր Ռշտունին այն 
նախարարներից են, որոնք 448-449 թվին արքայից արքա Հազկերտ Բ-ի 
առաջին հրովարտակով ներկայացան Պարսկաստանի Ապար աշխարհ1, 
բայց չհնազանդվելով հավատն ուրանալու նրա պահանջին, իրենց զո-
րախմբերով փախչում են Հայաստան: Հազկերտ Բ-ի հրամանով ուղարկ-
ված պարսկական ստվար զորքը հետապնդում է նրանց: Ատոմ Գնունին 
իր Վարոս որդու և զորախմբի հետ նահատակվում է Անձևացյաց գավա-
ռում, իսկ Մանաճիհր Ռշտունին հասնում է Ռշտունիք և այստեղ նահա-
տակվում իր զորախմբով Ոչխարանոց գյուղում, որի համար էլ նրանց 
նշխարների վրա կառուցված վանքը կոչվեց Ոչխարանից վանք2:  

Վարդանանց պատմության երկրորդ եղանակում Եղիշեն հիշատա-
կում է Հայոց բուն ավագ նախարարներից չորս զինվորի՝առանց նրանց 
անունը տալու, որոնք կտտանքների ենթարկվեցին Հազկերտի հրամա-
նով հավատը չուրանալու համար և խիստ գանահարելուց հետո կա-
պանքներով բանտ նետվեցին, իսկ մյուս նախարարներին Հազկերտը 
առժամանակ խաբեությամբ ներեց՝ նրանց մեղքը մոգերի խրատով գցե-
լով այդ չորս նախարարների վրա. «Եւ ահա իշխանութիւն առեալ չարա-
սէր սպասաւորացն, զի զչորս զինուորսն ի բուն աւագացն մատուսցեն ի 
փորձութիւն տանջանացն: Եւ զառաջեաւ դատեալ բազում հարուածովք, 
նովին կապանօք անցուցին ի տեղիս արգելանին: Իսկ այլոցն խաբէու-
թեամբ առ ժամանակ մի թողութիւն արարեալ, և զամենայն վնասուն 
պատճառս արկանէր զկապելովքն. և զայս առնէր սատանայական 
խրատուն»3: Հավանորեն Ատոմյանց փախուստը քողարկելու համար 
մյուս զորականների մեջ մոգերի թելադրանքով լուր են տարածել, թե 
նրանք արգելափակված են բանտում:  

Ամենայն հավանականությամբ այս չորս զորականները Սրբոց 
Ատովմեանց վկայաբանության մեջ հիշատակված չորս ավագ նախարար-
ներն են՝ Ատոմ Գնունի, Վարս սեպուհ ի յՈտան(եայ) տանէ, Ներսէհ յԱրո-
ւանթունի տանէ, Վարձաւոր Արծրունի4: Այս ամենի մասին մանրամասն 

                                                 
1  Եղիշէ, էջ 10: 
2  Մ. Չամչյանց, հ. Բ, էջ 20-21:  
3  Եղիշէ, էջ 20: 
4  Վկայութիւն Սրբոյն Ատոմայ եւ որդւոյ իւրում եւ Վարսայ, եւ Ներսեհի եւ 

Վարձաւորին - Սոփերք հայկականք, հ.ԺԹ, Վենետիկ, 1854, էջ 81: Մ. Չամչյանը 
ևս նշում է նույն անունները, միայն Ներսեհին անվանում է Երուանդունի - Մ. 
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պատմում է ոչ միայն Հայսմավուրքը, այլև Մ. Չամչյանն իր «Հայոց 
պատմության»1 մեջ: Բացի այդ, մի Գանձարանում, Գրիքոր վարդապետ 
Արծկեցուն վերագրվող «Սըրբոց Ատոմեանց» տաղում փառաբանվում է 
նաև Մանաճիրհ Ռշտունու սխրանքը.  

 … 
Իսկ Մանաճիրհ Ըռշտունին եկն ի գաւառն իւր հայրենին, 
Ի յոչխարանցն գեաւղն հասին եւ զկատարումն ի տեղն առին: 
Զաւրագըլուխքն այն երկոքին, Ատոմն ընդ Մանաճըրհին, 
Աչաւք իւրեանց զՔրիստոս տեսին, զանձինս իւրեանց ի մահ եդին: 
Վարդատեսակ այն պըսակին զաւրքն իւրեանց փափագեցին, 
Որով զարիւնս իւրեանց հեղին, անանց կենաց ժամանեցին: 
Սուրբ Մանաճիրհ ընդ Վարոսին, զաւրքըդ բոլոր ընդ Ատոմին, 
Մեզ բարեխաւս ձեր տաւնողաց, փըրկել ըզմեզ ի փորձանաց:2  
 
Գանձարանի նույն Ի. կանոնում զետեղված է Գրիգոր Խլաթեցու 

«Գանձ Ատոմեանց» տաղը, որի մեջ հիշատակվում են Ատոմ Գնունին 
իր Վարոս որդու և Մանաճիրհ զորավարի հետ. 

… 
Ատոմըն գովեալ, Մանաճիրհ ընդրեալ, վարս գեղազարդեալ,  
Զքեզ Տէր դաւանեալ, ի Քեզ յուսացեալ, Քեզ երկըրպագեալ, 
Բարեխաւսութեամբ Սըրբոցս ի մարմնի, 
Զմերս ընկալցիս պատարագ բանի  
… 
Գերագով գընդին, գլուխ ընդըրեալ զաւրին, Ատոմ Գընունին 
Եւ Վարոս որդին, իւր իսկ սիրելին, Մանաճիր հարին3, 
Ի կոչն երթային, Շապուհոյ Ազկերտին, չար բըռնաւորին, 
Հարկ եդեալ չարին, ուրանալ նոցին, զարքայն երկնային, 
 … 
Որք ոչ հաւանեալ, եւ ոչ հնազանդեալ, հարկին զոր եդեալ, 
Զարեւն ոչ պաշտեալ, ըզհուրն անարգեալ, զՔրիստոս դաւանեալ, 

                                                                                                          
Չամչյանց, հ. Բ, էջ 20: «Վկայաբանութիւն Սրբոց Ատոմեանց նահատակացն» - 
Գիրք որ կոչի Այսմաւուրք, նաւասարդի Թ և օգոստոսի ԺԹ: 

1  Մ. Չամչյանց, հ. Բ, էջ 20-21 : 
2  Մատենագիրք Հայոց, ԺԳ հատոր` Գանձարան, երկու գրքով (կազմեց և խմբագրեց 

Վ. Դևրիկյան), գիրք Ա` «Ի. Կանոն Սրբոց Ատովմեանց զաւրավարացն», Տաղ 
Սըրբոց Ատոմեանց ի Գրիգոր Վարդապետէ - Անթիլիաս-Լիբանան, 2008, էջ 345: 

3  Տպ. սխալ` «Մանաճիր հարին» - ուղղում եմ` «Մանաճիրհ արին» (իմա`Քաջ 
Մանաճիրհը): 
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Յազկերտէ խուսեալ, եւ փախուստ առեալ, եւ ի Հայս դիմեալ, 
Հայի ձորն եկեալ, յոչխարացն հասեալ, եւ անդ բանակեալ, 
… 
Ընդ քոյդ կըցորդի, մախթանք ըղձալի, Սուրբ Կարապետի, 
Նախնոյն վըկայի, եւ Լուսաւորչին, մերոյն Գրիգորի, 
Այլեւ սուրբ գընդի, եւ զաւրավարի, Սըրբոյն Ատոմի, 
Իսկ եւ Վարոսի, եւ Մանաճիրհի, եւ իւրեանց բանակի, 
Քեզ աղերս լիցի, եւ քոյդ Միածնի, Կոյսդ երանուհի, 
Տալով աշխարհի, պարգեւըս բարի, հայոց մեր ազգի, 
Գանձիս ասողի, սիրով հայցողի, մասն ի պարգեւի, 
Ողորմեաց.: 1  
 
Շատ զարմանալի է, որ հոգևոր գործերին քաջատեղյակ հայր 

Ն. Ակինյանին անհայտ է մնացել Ավարայրի պատերազմի նախօրեին 
նահատակված այս հերոս իշխանը:  

գ) Նախադրության բնագրի հնության մասին են վկայում այստեղ 
երեցներից հետո հիշված նախանձահույզ պաշտոնյաները՝ նախան-
ձայոյզ2 պաշտաւնեայք Քրիստոսի (մյուս խմբագրություններում՝ «նա-
խանձաւորք պաշտօնեայք Քրիստոսի»3 և «նախանձաւոր պաշտաւնե-
այք»4), որոնք ոչ այլ ոք են, քան Սահակ Պարթև կաթողիկոսի հիմնած 
սպուդեների դասը, Խորենացու մոտ՝ սպուդեայք5 (հուն. Σπουδε - նա-
խանձախնդիր բառից): Խորենացու վկայությամբ կրոնավոր սպուդենե-
րը թվով վաթսունն էին. «…ըստ նմանութեան մայրաքաղաքացն սպու-
դէից, արք կրօնաւորք, խարազնազգեստք, երկաթապատք, բոկագ-
նացք, որք յար ընդ նմա շրջէին. որովք մշտնջենաւոր պաշտամամբ 

                                                 
1  Մատենագիրք Հայոց, ԺԳ հատոր` Գանձարան, գիրք Ա` էջ 341-343: 
2  Ղուկասի Ավետարանում (Զ.15-16) նույն կերպ նախանձայոյզ է կոչված Քրիստոսի 

առաքյալներից տասներորդը. «զՍիմովն` զկոչեցեալն նախանձայոյզ», իսկ նույն 
Ղուկաս ավետարանչի գրչին պատկանող «Գործք Առաքելոց»-ում (Ա. 13) «Շմաւոն 
նախանձայոյզ», Քրիստոսի համբարձումից հետո առաքյալները վերադարձան 
Երուսաղեմի վերնատունը, որտեղ ականատես եղան մխիթարիչ Սուրբ Հոգու 
գալստյան: Հունարեն Ավետարանը և «Գործք Առաքելոց»-ը նախանձայոյզ բառի 
դիմաց ունեն Σίμωνα τόν καλούμενον ζηλωτήν և Σίμων ό ζηλωτής: Ինչպես տեսնում 
ենք, հայերեն նախանձայոյզ եզրը հունարենում տրված է «զելոտ» հոմանիշով, 
մինչդեռ Խորենացու մոտ առկա է «սպուդէ» հոմանիշը։ 

3  Կանոնագիրք Հայոց, հ.Ա, ծանոթ., էջ 629: 
4  Կանոնագիրք Հայոց, հ.Ա, էջ 427: 
5  Խոր., Գ, ԽԹ, էջ 320, ԿԷ, էջ 356:  
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կատարէր զկանոնն, որպէս զայնս որք յանապատսն էին…»1: Որպես 
Սահակի հավատարիմ աշակերտներ նրանք ներկա էին նրա հուղար-
կավորությանը: Սահակ կաթողիկոսի մահից հետո սպուդեները ցրվե-
ցին գավառներում և հիմնեցին վանքեր ու եղբայրություններ2: Ինչպես 
այժմ պարզվում է, սպուդեները՝ Քրիստոսի նախանձահույզ պաշտոնյա-
ները, մասնակից էին նաև իրենց սիրելի կաթողիկոսի մահվան յոթե-
րորդ տարելիցին նվիրված Շահապիվանի ժողովին3: Այս թանկագին 
վկայությունը, որ վրիպել է Ն. Ակինյանի և այլոց ուշադրությունից, չա-
փազանց բարձրացնում է Մաշտոցի Մատենադարանի թիվ 659 ձեռա-
գրում տեղ գտած Շահապիվանի ժողովի Նախադրության արժեքը, որ-
պես հնագույն եկեղեցական վավերագիր: 

 
Բանալի բառեր. ժողով, կանոն, Շահապիվան 

 
  

Мушегян Альберт 
Кто такие ревнивые официалы Христа? 

(О вопросе валидации исходной ситуации в Совете Шахапиван) 
 

Резюме 
Статья рассматривает валидация исходной ситуации в Совете 

Шахапиван как пятое издание Правил, оценивает историческую ценность. 
 
 

Musheghyan Albert 
Who are Christ’s Grudging Officials? 

(About the Issue of the Pretext Validation  
of the Shahapivan Council) 

 
Summary 

The article discusses the pretext validation of the Shahapivan Council as 
the fifth edition of the Regulations, estimates the historic value. 

                                                 
1  Խոր., Գ, ԽԹ, էջ 320: 
2  Խոր., Գ, ԿԷ, էջ 356:  
3  Խոր.,Գ, ԿԷ, էջ 356: 
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ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏ 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿ ԵՂԻՇԵՆ  
ԵՎ ՆՐԱ ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ  

   
Հայ հին մատենագրության անվանի հեղինակներից յուրաքանչյուրի 

երկը հետազոտելիս կամ ընթերցելիս բացառիկ կարևորություն է ձեռք 
բերում առաջին հերթին տվյալ հեղինակի անձն ու ինքնությունը, հավա-
սարապես և ապրած ժամանակը ստույգ բացահայտելու խնդիրը: ΧIΧ 
դարի երկրորդ կեսից ի վեր, անցած մեկուկես դարում, բանասիրական և 
պատմական նորանոր փաստարկների չափից ավելի փութեռանդ և տեն-
դոտ քննությունը տեղի տվեց դարերով համընդհանուր ճանաչման ար-
ժանացած ավանդական պատկերացումների անհիմն և հախուռն վերա-
նայման ու մերժման: Նշանավոր հեղինակներ (Ագաթանգեղոս, Եղիշե, 
Մովսես Խորենացի), որոնց անունները երկյուղածությամբ ու պատկա-
ռանքով էին արտասանվում երկար դարերի ընթացքին, հավասարապես 
թե՛ հայ և թե՛ օտարազգի բանասեր-պատմաբանների նորահայտ «ապա-
ցույցներով» հռչակվեցին պատմության կեղծարարներ – իբր ապրելով ուշ 
դարերում, նրանք ձգտել են իրենց ներկայացնել նախորդ դարերում կա-
տարված դեպքերին ժամանակակից ու ականատես, իրենց ստեղծած 
պատմություններին ավելի հավաստի և վավերական բնույթ տալու, ինչ-
պես և սեփական անձը ավելի երևելի դարձնելու համար:  

Ո՞վ է Վարդանանց Պատմության հեղինակ Եղիշեն:  
Վաղ մատենագրության մեջ պահպանվել է մի հին անհեղինակ 

վարք՝ «Պատմութիւն Սրբոյն Եղիշէի վարդապետի», որի մեջ անհայտ կեն-
սագիրը լույս է սփռում Վարդանանց պատմիչ Եղիշե վարդապետի կյանքի, 
ճգնության և Վարդանանց Պատմության հետ առնչվող հետաքրքիր հան-
գամանքների վրա: Այստեղ անհայտ մատենագիրը Եղիշեին ներկայաց-
նում է իբրև սուրբ Վարդանի զինվոր, որ սպասավորում էր նրան. 

«Պատմի վասն երանելւոյն Եղիշէի վարդապետի թէ էր զինուորեալ 
սրբոյն Վարդանայ և սպասաւորէր նմա, և էր հաւատարիմ յամենայն իրս 
աստուածայինս և մարդկային. և կեցեալ և վարժեալ բարեպաշտութեամբ 
և ուսումնասիրութեամբ, և ամենայն անցից անցելոց ընդ Հայս որ ’ի 
Պարսից հասին վտանգք ընդ ժամանակսն ընդ այնոսիկ, խելամուտ 
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եղեալ պատերազմաց և յաղթութեանց և հալածանաց եկեղեցւոյ և առաքի-
նութեան և քաջութեան սրբոյն Վարդանայ, և որք ընդ նմա միաբանեալ 
կատարեցան յաղագս ’ի Քրիստոս հաւատոցն և պսակեցան՝ արհամար-
հելով զզրադաշտական մոլորութիւն մոգութեանն, միանգամայն զեպիսկո-
պոսացն խրատուց և զհանդիսից և վկայութեանց և զքահանայիցն և ամե-
նայն սրբոցն մարտսն որ մարտեան և պարտեցին զբռնաւորն որ խրոխ-
տացեալ էր ’ի վերայ ամենայն եկեղեցեաց սրբոց: Եւ պատմագրեալ զայս 
ամենայն և որ ’ի նոսա յարմարի բան և գործ, զորս ստուգապէս երանել-
ւոյն Եղիշէի զասացեալսն ’ի պատմագրաց սրբոց Վարդանանցն է ուսա-
նել: Որ և այլ գիրս ստացեալ կանոնականս և զգուշաւորս սրբոյ եկեղեցւոյ 
և առաւելեալ ’ի վարս արդարութեան հաճոյ լինէր Աստուծոյ և մարդկան:  

«Յետ այսորիկ վարս կրօնաւորութեան յանձն առնոյր և զխստամ-
բերութիւն ճգնութեան, և պահօք և աղօթիւք հանդիսանայր /…/ և յամե-
նայնի զօրաւոր և յաղթող եղեալ երանելին Եղիշէ, և բնակէր յայրի 
ուրեմն միշտ յառաջիկայսն ընթանալով. և կոչի այրն յանուն Եղիշէի 
Սուրբ այր Եղիշէի, որ և այժմ ամենեցուն յայտնի է և վկայ ազգաց յազգս 
երանելւոյն: Եւ եկեալ գտանէին զսուրբն բացօթեայ հովիւք, և նշան իմն 
սքանչելի առ երանելւոյն տեսեալ հռչակէին զայրն և զտեղին: Իսկ նորա 
խոյս տուեալ՝ կամելով զինքն անյայտ առնել, և եկեալ բնակէր ’ի գաւա-
ռին Ռշտունեաց յայրի ուրեմն մօտ ’ի ծովեզերին, որ և նա կոչեցաւ 
սուրբ Եղիշէի այր: Եւ յետ բազում ճգնութեանց և խստամբեր վարուց, որ 
բազում ժամանակս եղեալ յառաջնումն այրին և սակաւ ամս ’ի միւսումն, 
յորում վախճան իսկ հասանէր երանելւոյն /…/  

«Ապա եկեալ արք ոմանք գտանէին զնա վախճանեալ, և յերեւմա-
նէն ծանուցեալ եթէ ծառայն Քրիստոսի է.քանզի ոչ իսկ էր պարտ ծած-
կել սրբոյն երեւումնն՝ որ և զայլս ’ի նոյն հանդէս յորդորէր: Իբրեւ իրքն 
հռչակէր, ապա բազում քննութիւն լինէր. յայնժամ ստուգեցաւ և ծանու-
ցաւ ամենայնիւ եթէ սուրբն Եղիշէ է որ յառաջնումն այրին բնակեալ էր 
’ի Մոկաց գաւառին.որում շինեալ հանգիստ մօտ ’ի յայրն փոխէին ’ի 
տեղի հանգստեանն. յորում տեղւոջ բազում բժշկութիւնք լինին: 

«Եւ լուեալ զայն իշխանին Մոկաց նախանձէր զբարւոք նախանձ, 
վասն զի ոչ հանդիպեցաւ վախճան երանելւոյն յիւրում աշխարհին. 
ապա գայր ’ի տեղի հանգստեանն պատճառաւ ինչ բժշկութեան և օթե-
վանս արարեալ հնարէր զամենայն գիշերն բարեխօս ունելով զսուրբն 
առ Աստուած, զի թերեւս արժանի եղիցի առնուլ մասն ինչ ’ի նշխարաց 
երանելւոյն, զի և առաջին տեղի բնակութեան սրբոյն պատուեսցի ’ի 
փառս Աստուծոյ: Եւ յայտնի ոչ իշխէր մերձենալ և առնուլ մասն ինչ ’ի 
նշխարացն վասն բնակչաց աշխարհին և նախապետին Ռշտունեաց: 
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Ապա գողանայր զբժշկութիւնն, որպէս կինն որ յաւետարանսն պատմի, 
հատեալ զգլուխն և զձեռնն փախստեայ յաշխարհն իւր անկանէր, և 
աղաղակ մեծ յաղագս այնորիկ լինէր. բայց ’ի վերին տեսչութենէ շնոր-
հացն խաղաղանայր. զի այնպէս հաճեցաւ Աստուած թէ և առաջին տե-
ղի բնակութեան սրբոյն պատուեսցի: Եւ բերեալ զնշխարս երանելւոյն 
շինէր վկայարան մերձ ’ի յայրն ուր էր առաջին բնակութիւնն, և յորդո-
րէր պատուելով զտեղին առաւել քան զառաւել յորում էր վախճանեալ, յո-
րում երեւեցան շնորհք մարդասիրութեանն Քրիստոսի ’ի ձեռն սրբոյ 
ճգնաւորին ’ի նմին տեղւոջ, և ընկալեալ բժշկութիւն ըստ իւրաքանչիւր 
ցաւոց և որք նեղեալ էին յայսոց պղծոց. և ամենեքեան տային օրհնութիւն 
Աստուծոյ, և տօն մեծ աւանդէին զօր կատարման երանելւոյն ’ի փառս և 
’ի գովութիւն Հօր և Որդւոյ և Հոգւոյն սրբոյ այժմ և յաւիտեանս»1:  

Դատելով բովանդակությունից կարելի է կարծել, որ Եղիշեի Վար-
քը շարադրվել է նրա վախճանվելուց ոչ շատ ժամանակ անց, համենայն 
դեպս շատ ավելի վաղ, քան մինչև IΧ դարը, քանի որ Թովմա Արծրու-
նին Արծրունյաց Տան Պատմության մեջ օգտվել է այդ Վարքից և Նես-
տորական ասորի Բարծումայի ձեռքով Վարդանանց Պատմության մեջ 
կատարած զեղծումներին անդրադառնալիս, բառացի մեջ է բերել 
հետևյալ հատվածը. «Իսկ վարդապետն Եղիշէ էր ի ժամանակին յայն-
միկ բնակեալ ի գաւառին Ռշտունեաց ի ծովեզերին, յորում տեղւոջ և 
հանգեաւ իսկ ի Քրիստոս սուրբն Աստուծոյ Եղիշայ: Իսկ ի դառնալ 
գրոցն ի յաշխարհն Մոկաց՝ոչ ինչ ումեք փոյթ վասն այն լինելով, կար-
ծել՝ վարդապետին զայս այսպէս կանոնեալ. զոր ցուցանեմ յայլում տեղ-
ւոջ, և զոր ինչ արար արքայն Պարսից ընդ տունն Արծրունեաց ի սադ-
րելոյ Բարծումայի ամբարշտի»2:  

Ի տարբերություն V դ. այլ նշանավոր հեղինակների՝ Ագաթանգե-
ղոս, Փավստոս, Կորյուն, Եզնիկ (Եզնակ), Գյուտ, Մամբրե Վերծանող և 
այլք, որոնց անունները հիշատակվում են հենց նույն դարի մատենա-
գիրների երկերում, Վարդանանց պատմիչ Եղիշեի անունը զարմանալի-
որեն ոչ մի անգամ չի հիշատակվում Ե-Է դարերի որևէ նշանավոր հեղի-
նակի կողմից: Եղիշեին չեն հիշատակում նույնիսկ Գյուտ կաթողիկոսը և 
Ղազար Փարպեցին, չնայած որ առաջինը իր ջատագովական Թղթերը 

                                                 
1  Սոփերք հայկականք, հ. ԺԱ, Վենետիկ, 1854, էջ 39-45: 
2  Թովմա Արծրունի եւ Անանուն, Պատմութիւն Տանն Արծրունեաց, Երևան, 2006, 

Բ, Բ, էջ 93 (այսուհետ` Թովմա Արծրունի): Թեև Թովման խոստանում է իր 
Պատմության մի այլ տեղում ցույց տալ Արծրունյաց Տան նկատմամբ Բարծումայի 
սադրանքները, բայց չի կատարում իր խոստումը: 
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շարադրելիս քաղումներ է արել Վարդանանց Պատմությունից՝ «Թուղթ 
Գիւտայ եպիսկոպոսի առ սուրբն Վաչէ»1, իսկ երկրորդը իր Հայոց 
Պատմության Բ դրվագում (գլուխ Ի-ԾԸ) և Գ դրվագի սկզբում՝ ամբող-
ջապես նվիրված Վարդանանց ապստամբության շրջանին, մեծապես 
օգտվել է Եղիշեի Վարդանանց Պատմությունից՝ վերապատմելով վեր-
ջինիս ամբողջ բովանդակությունը և իրենից լրացնելով այն, ինչ-որ ինքը՝ 
Ղազարը հետագայում անձամբ լսել է պարսկական աքսորից վերադար-
ձած Արշավիր Կամսարականից և այլ իշխաններից2: Փարպեցու լռությու-
նը պատահական չէ,– նա նույնությամբ, առանց աղբյուրը հիշատակելու, 
օգտվել է նաև Մովսես Խորենացու Հայոց Պատմությունից, թեև Վահան 
Մամիկոնյանին հղած Թղթից երևում է, որ Ղազարը լավ գիտե Մովսես 
փիլիսոփոսին և նրա լուսավորիչ ու տգիտահալած գրքերը3:  

Եղիշեի Վարդանանց Պատմությունը որոշակի հիշատակում է VII 
դարի պատմիչ Սեբեոսը՝ առանց «Եղիշե» անունը տալու, բայց հաղոր-
դած տվյալներից դժվար չէ եզրակացնել, որ Բագրատունյաց եպիսկո-
պոսը աներկբա նկատի ունի V դարի կեսերի Վարդանանց Պատմու-
թյան հեղինակ Եղիշեին և Սեբեոսի վկայակոչած «Կարմիր Վարդան»ն 
էլ Ավարայրի ճակատամարտի հերոսն է ու Հայոց զորքի սպարապետը4:  

Թովմա Արծրունին հիշատակում է Մոկաց աշխարհում բնակվող 
Եղիշա վարդապետին, որի գրած Վարդանանց Պատմությունը եղծել 
է Նեստորական հերձվածից Բարծումա անունով եպիսկոպոսը5, 
                                                 
1  Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Երևան, 1983, Ա, 

ԺԱ, էջ 17-28 (այսուհետ` Կաղանկատուացի): Հմմտ. Եղիշէ, էջ 197-199: Գյուտը 
Հայոց կաթողիկոս է եղել 461-ից, կնշանակի Գյուտ եպիսկոպոսը Թուղթը գրել է 
461 թվից առաջ: 

2  Այս մասին մանրամասն տես` Ա.Մուշեղյան, Եղիշե և Ղազար Փարպեցի` 
պատմիչ և վերապատմող - «Քրիստոնյա Հայաստան», № 2-5, 2004:  

3  Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, էջ 202 - Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն 
Հայոց եւ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան. Աշխատութեամբ` Գ. Տէր-Մկրտչեան 
եւ Ստ. Մալխասեանց, Տփղիս, 1904 (այսուհետ` Փարպ.): 

4  Պատմութիւն Սեբէոսի, Աշխատասիրությամբ Գ.Վ. Աբգարյանի, Երևան, 1979, 
գլ.Է, էջ 64-65: 

5  Ըստ Թովմա Արծրունու այս Բարծուման Նեստորական աղանդից և հերձվածից 
էր: Նեստորականները 431 թվի Եփեսոսի ժողովում դատապարտվելուց հետո 
Բյուզանդիայում հալածվելով, ապաստան գտան Իրանում և երկար ժամանակ 
օգտվում էին Պարսից արքունիքի հովանավորությունից, իսկ 430-ական թվերին 
նրանց հաջողվեց նույնիսկ գրավել Հայ եկեղեցու կաթողիկոսական աթոռը՝ 
հանձին Բրքիշոյի (Բարքիշո) և Շամուելի (Սամուել): Այս Բարծուման քսությամբ 
Հայոց նախարարներին Պարսից թագավոր Պերոզի ձեռքը մատնելով՝ բազում 
արյունահեղ ոճիրներ էր գործել: Այս եպիսկոպոսը չքմեղ ձևանալով, եկավ 
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այնուհետև իր անձը բացահայտվելու պատճառով, աշխարհականների 
մատուցած պատվից ու պաշտամունքից խույս տալու համար, այս Եղի-
շան տեղափոխվում է Ռշտունյաց գավառ և ապաստանում ծովափնյա 
մի քարայրում: Թովման դրվատանքով է հիշատակում Եղիշեին և նրա 
Վարդանանց Պատմությունը՝անվանելով պատմիչին մերթ քահանա, 
մերթ՝ վարդապետ1: Մովսես Կաղանկատվացին թեև «Պատմութիւն 
Աղուանից աշխարհի» երկում Սեբեոսի նման չի հիշատակում Վարդա-
նանց պատմիչ Եղիշեի անունը, բայց Բ հատորի Բ գլուխը՝ Վարդան 
Մամիկոնյանի գնդի Աղվանք մեկնելու և Կուր գետի ափին, Խաղխաղի 
մոտ Սեբուխտ մարզպանի դեմ մղած հաղթական ճակատամարտի, 
ապա և Ճորա Պահակը գրավելու և հոների հետ միաբանվելու մասին, 
գրեթե բառացի քաղել է Եղիշեի Պատմությունից2:  

ΧIII դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցին հանվանե հիշատա-
կում է Եղիշեին ս.Սահակի և Մեսրոպի գլխավոր աշակերտների շար-
քում. «Որոց վարդապետք և ուսուցիչք՝ սուրբն Սահակ և Մեսրոպ, և 
գլխաւորք յաշակերտացն՝ սուրբն Յովսեփ, և Յովհան, և Ղեւոնդ, և Սա-
հակ, և Մովսէս Քերթողահայր, և Մամբրէ Վերծանող3, նորուն եղբայր, 
Եզնակ և Կորիւն, սուրբն Եղիշէ, Դաւիթ փիլիսոփայ և Յովհաննէս, տէր 
Աբրահամ, Արձան, Մուշէ,4 Խոսրով, Ղազար, և յետոյ Ստեփաննոս Սիւ-
նեաց եպիսկոպոս, և որ զգիրսն յարմարէր գեղեցիկ՝ Հռոփանոս Սամո-
սացի, և այլք բազումք, յորոց ոմանք և յեպիսկոպոսութեան աստիճան 
հասին, և այլք առաջնորդք ժողովրդոց կարգեալք»5: Այնուհետև Գան-
ձակեցին անդրադառնում է սրանց թարգմանած և շարադրած գրքերին, 
որոնց թվում հիշատակում է և Եղիշեի «Պատմութիւն սրբոց Վարդա-
նանցն»6 երկը: 
                                                                                                          

Հայաստան՝ Արզնարզյուն և Մոկաց աշխարհ ու Եղիշեից խնդրեց նրա Պատմու-
թյունը՝ ոչ թե սոսկ կարդալու համար, ինչպես կարծում է հայ-ասորական հարա-
բերությունների հմուտ հետազոտող Երվանդ Տեր-Մինասյանը, այլ հենց 
գրաքննության նպատակով: 

1  Թովմա Արծրունի, Ա, Գ, էջ 35 և Բ, Բ, էջ 93: 
2  Մովսէս Կաղանկատուացի, Բ, Բ, էջ 112-117: Հմմտ. Եղիշէի Վասն Վարդանայ եւ 

Հայոց պատերազմին, Ի լոյս ածեալ բաղդատութեամբ ձեռագրաց աշխատու-
թեամբ Ե. Տէր-Մինասեան, Երևան, 1957 (այսուհետ` Եղիշէ), էջ 73-80: 

3  Տպ. Վերածանող: Նոր Հայկազեան Բառգիրքն ունի`վերծանող և նույն բառի 
տակ` Մամբրէի վերծանողի (Նոր Բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հտ.2, էջ 813): 

4  Այստեղ` Մուշէից հետո կրկնվում է Արձան: 
5  Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, աշխատասիրությամբ Կ.Ա. Մելիք-

Օհանջանյանի, Երևան 1961, Բ գլուխ, էջ 28 (այսուհետ` Գանձակեցի):  
6  Գանձակեցի, Բ գլուխ, էջ 28-29:  
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Հետազոտողների զգալի մասը կարծիք է հայտնել, թե Վարդա-
նանց պատմիչը հենց Եղիշե Ամատունյաց եպիսկոպոսն է, որ հիշա-
տակվում է 450թ. Արտաշատի ժողովի մասնակիցների ցուցակում՝ Եղի-
շեի Պատմության մեջ 16-րդ տեղում՝ԵՂԻՇԱ եպիսկոպոս Ամատունե-
աց1, իսկ Փարպեցու Պատմության մեջ 17-րդ տեղում՝ տէր Եղիշէ՝ Ամա-
տունեաց եպիսկոպոս2: Այս նույնացումը հայտնվել է նույնիսկ Կ.Պոլսի 
1823թ. հրատարակության տիտղոսաթերթին. «ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ Նահա-
տակութեան սրբոց Վարդանանց, և Ղևոնդեանց Քահանայից: Արարե-
ալ սրբոյն Եղիշայի գերահռչակ Վարդապետի և արք Եպիսկոպոսի 
Ամատունեաց, և աշակերտի երանելի Թարգմանչացն մերոց սրբոյն 
Սահակայ և Մեսրոպայ… Աշխատասիրութեամբ Տ. Անդրէաս Վարդա-
պետի Նարինեան ակնեցւոյ: 1823. ՌՄՀԲ»: Նույն կերպ էլ գերմանացի 
աստվածաբան Վելտեն 1848 թվականին Տյուբինգենում հրատարակվող 
աստվածաբանական ամսագրում տպագրած «Դիվահարության մասին» 
գերմաներեն հոդվածում հենց վերնագրից Եղիշեին անվանում է Եղիշա 
Ամատունի՝ Elisaus von Amathunik über die Besessenheit3: 

Հ.Գաթըրճյանը ևս կարծում է, թե Եղիշե պատմիչի եպիսկոպոս լի-
նելը հիշվում է հենց Վարդանանց Պատմության մեջ՝ նկատի առնելով 
Միհրներսեհի նամակի պատասխանը ստորագրած համանուն եպիսկո-
պոսին՝Եղիշայ եպիսկոպոս Ամատունեաց4: Բայց այս թեկնածուն Վար-
դանանց պատմիչի համար անհավանական է, քանի որ Եղիշե պատմի-
չը հայ մատենագրության մեջ երբեք չի հիշատակվել իբրև եպիսկոպոս: 
Բացի այդ, Վարդանանց պատմիչ Եղիշեն միշտ պատրաստակամ նշում 
է դեպքերին իր ականատես և մասնակից լինելը,– ուստի այս դեպքում 
ևս չէր զլանա ցույց տալ, որ ինքն է Եղիշե Ամատունյաց եպիսկոպոսը, 
ինչպես 440 թվին Կորյունն է նշում Մաշտոցի Վարքում. «/…/ և երկ-
րորդն՝ Կորիւնս /…/»5 կամ ինչպես Փարպեցին է գրում իր մասին՝ «/…/ 
հասեալ հրաման առ իս Ղազար Փարպեցի /…/»6: 

Անդրադառնալով Եղիշեի անձնավորության հարցին, Ա. Գարա-
գաշյանը մերժում է այդ առթիվ արվող զանազան վարկածները և հաս-
տատում միայն այն փաստը, որ Եղիշեն V դարի երկրորդ կեսի պատմիչ 

                                                 
1  Եղիշէ, էջ 28: 
2  Փարպ., դրուագ Բ, գլ. ԻԳ, էջ 45:  
3  Welte, Theologische Quartalschrift, Tübingen, 1848, S.633-644. 
4  Հ. Գաթըրճեան, Հինգերորդ դարու չորս հայ պատմագրութեանց ժամանակը - 

«Հանդէս Ամսօրեայ», Վիեննա, 1887, թիվ 1, էջ 9-12 (հրապարակվել է ետմահու): 
5  Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, հրատ. Մ. Աբեղյանի, Երևան, 1941, [ԺԹ], էջ 74:  
6  Փարպ., Դ (Նախաբան), էջ 5: 
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ու մատենագիր է. «Եղիշէի անձի վրայ չէ մարթ ասել ստոյգ ինչ, ինչ որ կը 
պատմեն զնմանէ յետին պատմիչք՝ մերթ դնելով զնա ատենադպիր Վար-
դանայ և ի բանակի նորա, մերթ՝ եպիսկոպոս և մերթ յանապատս՝ չէ ինչ 
արժանի հաւատարմութեան: Ստոյգ է սակայն, որ Պատմութիւնն յանուն 
Եղիշէի է ոչ դոյզն մատենագրի երկրորդ կիսոյն Ե. դարու: Լեզուն ազատ 
ի հելլենաբանութենէ, չունի թարգմանչաց լեզուի նկարագիրը»1:  

Այս առթիվ ուրույն կարծիք ունի Ն. Ադոնցը, որ չի նույնացնում Եղիշե 
պատմիչին համանուն Ամատունյաց եպիսկոպոսի հետ, սոսկ այն պատճա-
ռով, որ Վարդանանց պատմագրին համարում է V դարից հետո ապրած 
հեղինակ. «հաստատուն կռվան չկա, որ պատմագիր Եղիշեն նույն (Արտա-
շատի) ժողովի անդամ Ամատունյաց Եղիշե եպիսկոպոսի հետ մի անձն է: 
Արդյոք Եղիշեի մատյանը, ծանոթ լինելով Փիլոնի հայ թարգմանության, 
կարո՞ղ է Արտաշատի ժողովին ժամանակակից համարվել»2: 

Ե. Տեր-Մինասյանը, որ երկար տարիներ է նվիրել Եղիշեի անձի և 
Վարդանանց Պատմության հետ կապված բազմաթիվ հարցերի քննու-
թյանը, վճռաբար հաստատում է, որ Վարդանանց պատմիչը Հայ մա-
տենագրության մեջ շատերի կողմից ճանաչված է որպես Եղիշե վար-
դապետ և երբեք չի հիշատակվել իբրև եպիսկոպոս. «Եղիշեի «Պատմու-
թյան» ընծայականից էլ ամենևին չի երևում, որ հեղինակը եպիսկոպոս 
եղած լինի. այն ավելի սազական է մի համեստ վարդապետի: Եթե 
պատմագիրն Արտաշատի ժողովական եպիսկոպոս լիներ, նա որևէ 
կերպով կհասկացներ իր գործակցությունն այդտեղ, քանի որ նա սի-
րում է շեշտել իր ականատես պատմագիր լինելը»: Եվ վերջապես՝ 
«Բոլոր պատմագիրներն անխտիր այս հեղինակին տալիս են Եղիշե 
վարդապետ անունը և ոչ մի հիմք չկա, բացի անվան նույնությունից, 
նրա եկեղեցական աստիճանը բարձրացնելու»3:  

Անշուշտ, Ե. Տեր-Մինասյանը միանգամայն իրավացի է՝ զանց 
առնելով Եղիշե Ամատունուն իբրև Վարդանանց պատմագիր, այսու-
հանդերձ պատմագիր Եղիշեի ով լինելը մնում է առկախ – հանգա-
մանք, որ տեղիք է տվել որոշ ուսումնասիրողների քմայամիտ վար-
կածներին, նրան ներկայացնելու VII դարում ապրած զեղծարար, որն 

                                                 
1  Ա.Մ. Գարագաշեան, Քննական Պատմութիւն Հայոց, մասն Ա, Թիֆլիս, 1895, էջ 106: 
2  Ն. Ադոնց, Երկեր, հտ. Բ, Երևան, 2006, էջ 133: 
3  Ե.Գ. Տեր-Մինասյան, «Եղիշեի «Վարդանանց պատմությունը» և նրա քննա-

դատները» – «Պատմա-բանասիրական հետազոտություններ», Երևան, 1971, էջ 
123: Ուսումնասիրությունը տպագրվել է առաջին անգամ որպես Եղիշեի 
«Վարդանանց պատմության» աշխարհաբար թարգմանության ներածություն, 
Երևան, 1946, էջ 5-95: 



26 
 

իբրև Վարդանանց մասին կեղծ պատմություն է հորինել Ղազար Փար-
պեցու Պատմության նյութի վրա:  

Սակայն այժմ, երբ իմ նախորդ ուսումնասիրությամբ՝ «Ովքե՞ր են 
Քրիստոսի նախանձահույզ պաշտոնյաները» լիովին հաստատվում է 
Շահապիվանի 444/5թ. ժողովի Նախադրության վավերականությունը և 
հետևաբար նրա պատմական արժեքը, Նախադրության մեջ առկա 8 
երեցների շարքում վերջինը հիշատակված Եղիշե դրան երեցը ներկա-
յանում է արդեն իբրև անհերքելի պատմական անձ, որը Նախադրու-
թյան այլ ձեռագրերում կոչված է «տեառն Եղիշայի» (սեռ.հոլ., ուղղակա-
նում՝ տեր Եղիշա) և դրանով անտեղի նույնացվում է Ղազար Փարպեցու 
Պատմությունից հայտնի տեր Եղիշե Ամատունյաց եպիսկոպոսի հետ: 
Ըստ այսմ, նրա նախնական և ստույգ տիտղոսն է «դրան երէց»: Ի դեպ, 
«տեառն Եղիշայի» անվանը Ղ. Ալիշանը կցում է հետևյալ ծանուցումը. 
«ոմանք գրեն՝Եղիշայի դրան երիցու.– որո՞ւն դրան» և ինքն էլ անմիջա-
պես պատասխանում է իր հարցին. «անշուշտ Վարդանայ»1:  

Սրանով, հենց Շահապիվանի ժողովից, որտեղ Վասակ Սյունի 
մարզպանի հետ ներկա էր նաև Վարդան Մամիկոնյանը որպես ավագ 
նախարար, Ալիշանը Եղիշեին կապում է անմիջապես Վարդան Մամի-
կոնյանի հետ, այն դեպքում, երբ Ժողովում դեռ տիրում էր կատարյալ 
համերաշխություն և բուն Նախադրության բնագրում դեռևս որևէ ակ-
նարկ չկա Վարդանի և Վասակ Սյունու հակամարտության և նրանց ան-
միաբանության վերաբերյալ. ընդհակառակն, շեշտվում է աշխարհիկ և 
հոգևոր բոլոր երևելի այրերի միասնությունը. «Եւ գային ժողովէին ի 
հրամանէ միաբանութեան /…/ եպիսկոպոսք Ի և երիցունք բազումք, 
սարկաւագք և նախանձայոյզ պաշտաւնեայք Քրիստոսի և համաւրէն 
ուխտք եկեղեցւոյ /.../ նախարարք ամենայն առաջի Վասակայ մարզ-
պանի և Վահանայ հազարապետի և Վրուայ մաղխ[ա]զի /…/ առաջի 
աւագ նախարարացն՝ քաջին և կորովոյն Վարդանայ Մամկոնենւոյ և 
Արշա[ւ]րայ (Արշուրայ) Կամսարականի և Մանաճիհ[ր]ի Ռշտունւոյ սպա-
րապետին Հայոց, Զըկա Դիմաքսենի և այլոց նախարարաց: Որք միա-
բանեալք էին և հաւանեալք արդար աւրինաց և քրիստոսական պաշտա-
մանն և միաբան բարբառէին այսպէս»2 − ոչ մի խոսք պառակտման և 
երկպառակության մասին 444 թվականին:    

                                                 
1  Ղ. Ալիշան, Հայապատում, Վենետիկ, 1901, էջ 159, ծան.12: 
2  Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա, աշխատասիրությամբ Վազգեն Հակոբյանի, 

Երևան, 1964, ծանոթ., էջ 628 (այսուհետ` Կանոնագիրք Հայոց). հմմտ. ՄՄ 
ձեռագիր № 659, թերթ 233բ-236ա: 
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Ղ. Ալիշանի «դրան Վարդանայ» խոսքը հապճեպ արված եզրակա-
ցություն է՝ որքան հապճեպ, նույնքան անորոշ: Այդ դեպքում, ինչպե՞ս 
պետք է հասկանալ «դրան երէց» տիտղոսը: Գրաբարում դուռն 
(սեռ.հոլ.՝ դրան) հոմանիշ է արքունիք բառին. օրինակ՝«Արդ՝հրաման 
հասեալ առ իս ոմն Ագաթանգեղոս, որ ի քաղաքէ ի մեծն Հռովմայ, /…/ 
հասեալ ի դուռն Արշակունւոյ, յամս քաջի և առաքինւոյն, ուժեղ և պա-
տերազմողն Տրդատայ» (Ագաթ., §12): Նույն կերպ գրում է Կորյունը 
Մաշտոցի մասին. «[Մաշթոց] ի Տարօնական գաւառէն, ի Հացեկաց 
գեղջէ, /…/ եկեալ հասեալ ի դուռն Արշակունեաց թագաւորաց Հայոց 
Մեծաց, կացեալ յարքունական դիւանին, լինել սպասաւոր արքայատուր 
հրամանացն առ հազարապետութեամբն՝ աշխարհիս Հայոց՝ Առաւանայ 
ուրումն»1: «Ո՞վ է Առավան հազարապետը» ուսումնասիրության մեջ 
ցույց եմ տվել, որ Արշակ Բ թագավորի Անհուշ բերդը աքսորվելուց հե-
տո (368թ.) Շապուհ Բ-ից Մեծ Հայքի կառավարիչ էր նշանակված Առա-
վան հազարապետը, որի նստավայրն էր Հայոց Արշակունյաց արքունի-
քը,– այստեղ էլ Մեսրոպ Մաշտոցը ծառայել է որպես ատենադպիր2 և 
ձեռնադրված էր երեց Սահակ կաթողիկոսից՝ «Որ էառ զձեռնադրութիւն 
երիցութեան ի նմին Սահակայ կաթողիկոսէ»3: Հավանորեն նույն գոր-
ծին է եղել նաև Եղիշե դրան երեցը:  

444 թվի Ժողովը տեղի էր ունենում Շահապիվանում, որտեղ նախ-
կին Արշակունի Հայոց թագավորների արքունիքն էր և բանակատեղին՝ 
«Եւ գային ժողովէին ի հրամանէ միաբանութեան յեդեալ կէտն ի Շահա-
պիվան ի բանակետղ թագաւորացն Հայոց ի ժամս նորաբեր տաւնին. և 
լինէր այս ի ԻԶ ամի թագաւորութեանն Յազկերտի4 Պարսից արքայի, և 

                                                 
1  Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, [Գ], էջ 36: 
2  Ա. Մուշեղյան, Ո՞վ է Առավան հազարապետը, ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական 

գիտությունների», 1983, № 7, էջ 67-75: Իմ եզրակացությունը Առավան հազա-
րապետի վերաբերյալ տեղ է գտել «Հայ ժողովրդի պատմության» 8-հատորյակի Բ 
հատորում, էջ 424 ծան.4: Առավան հազարապետին ես նույնացնում եմ IV դարի 
լատին պատմագիր, ծագումով հույն Ամիանոս Մարկելինոսի «Հռոմեական պատ-
մության» Վատիկանում պահվող ձեռագրում հիշատակվող հայազգի Arrabanes 
նախարարի հետ, որի պաշտոնն է magister armorum (սպարապետ): Այս հիման 
վրա ապացուցում եմ, որ Առավան հազարապետը Շապուհ Բ-ի կողմն անցած 
Վահան Մամիկոնյանն է` Սամվել Մամիկոնյանի հայրը, քաջարի սպարապետ 
Վասակ Մամիկոնյանի եղբայրը: Մյուս բոլոր ձեռագրերում Arrabanes աղավաղված 
է Artabanes ձևով, որը տեղիք է տվել հետազոտողների տարբեր թյուր կարծիքների: 

3  Ն. Ադոնց, Երկեր, հտ. Բ, էջ 189:  
4  Այլ ձեռագրերում` «ի Ե ամի թագաւորութեանն Յազկերտի Պարսից արքայի» - 

Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա, էջ 427:  
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Վասակայ Սիւնոյ մարզպանին Հայոց, և Վահանայ Ամատունոյ հազա-
րապետի, և Վրուայ Խոռխոռունւոյ մաղխ[ա]զի»1: Համանման վկայու-
թյուն ունենք նաև Փավստոս Բուզանդի Պատմությունից. «Եւ էր բանակ 
թագաւորին ’ի Շահապիվանի ’ի բուն բանակի տեղսն Արշակունեացն»2: 
Շահապիվանը գտնվում էր Բագրևանդ գավառում, Բագավանի մոտեր-
քում, Ծաղկոտն գավառից ոչ հեռու3: Արշակունյաց հարստության ան-
կումից հետո, 440-ական թթ. Շահապիվանի արքունիքում էր տեղակայ-
ված Հայոց մարզպանությունը, որտեղ և Եղիշեն դրան (արքունի) երեց 
էր, գուցե նաև արքունի ատենադպիր, որ վարել է Ժողովի արձանագ-
րությունը, ուստիև նրա անունը հիշվում է վերջում՝ Ժողովի մասնակից 
բոլոր անձերից հետո, իբրև արձանագրություն կազմող: Կնշանակի, 
Եղիշեի դրան երեց տիտղոսը իսկապես նախնական է և արտացոլում է 
Շահապիվանի ժողովի պահին նրա գրաված պաշտոնը՝ Հայոց մարզ-
պանի գրասենյակում, և նա ծառայել է այստեղ որպես ատենադպիր, 
ինչպես Մաշտոցը Առավան հազարապետի օրոք. դրա համար էլ Ժողովի 
Նախադրության ցուցակում վերջինն է ստորագրել՝ նշելով իր պաշտոնը. 
«Եղիշայի՝ դրան երիցու»: Այլ կերպ հնարավոր չէ բացատրել, թե ինչո՞ւ 
Նախադրության մեջ, որտեղ իրենց բարձր պաշտոններով ներկայացված 
են միայն երեք մեծամեծ պետական այրերը՝ Վասակ Սյունի մարզպան, 
Վահան Ամատունի հազարապետ և Վրիվ Խոռխոռունի մաղխազ (թիկ-
նազորի պետ), նրանց բարձր պաշտոնների հետ հիշվում է միմիայն Եղի-
շեի համեստ պետական պաշտոնը՝ դրան երեց, մինչդեռ չի հիշվում ներ-
կաներից Հովսեփ երեցի կաթողիկոսական տեղապահ լինելը:  

Այսպիսով, Եղիշեն ոչ թե Վարդան Մամիկոնյանի «դրան», այլ 
Հայոց մարզպանի դրան (ավանդական առումով արքունի) երեցն է: Այն 
հանգամանքը, որ Եղիշե երեցն այստեղ դասվում է արքունի (դրան) պաշ-
տոնյաների թվին, որոշակի հիմք կարող է ծառայել Վարդանանց Պատ-
մության հեղինակի հետ նրան նույնացնելու համար: Իհարկե, այն իրողու-
թյունը, որ արքունի երեց Եղիշեի անձը այստեղ առաջին անգամ է ներ-
կայացվում Եղիշե հանրահայտ պատմիչի դերում, կարող է որոշ տարա-
կուսանքի տեղիք տալ: Բայց այդ տարակուսանքը ես վերագրում եմ ոչ թե 

                                                 
1  Կանոնագիրք Հայոց, հտ. Ա, ծանոթ., էջ 628. հմմտ. ՄՄ ձեռագիր № 659, թերթ 

233բ-236ա: 
2  Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց. բնագիրը Ք. Պատկանյանի, 

Երևան, 1987, Դ,ԺԵ, էջ 184: 
3  Մ. Չամչեանց, Պատմութիւն Հայոց, հտ. Բ, Ի Վենէտիկ 1785 (Երևան, 1984), 

գիրք Գ, գլուխ Բ, էջ 15-16: 
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տվյալ նույնացմանը, այլ այն պարագային, թե ինչպե՞ս կարող էր երկա-
րատև բանասիրական քննարկումների երկար շղթայում Եղիշե երեցի 
վերը հիշված անձը դուրս մնալ հետազոտողների ուշադրությունից: 

Կիրակոս Գանձակեցին հենց այս Եղիշեին նկատի ունի Սուրբ Սա-
հակի և Մեսրոպի գլխավոր աշակերտների խմբում, որոնց մեջ էին, ինչ-
պես վերը նշվեց, Քերթողահայր Մովսեսը, նրա եղբայր Մամբրե Վեր-
ծանողը և շատ ուրիշներ: Այս խումբն ուղարկվել էր Ալեքսանդրիա 
Սուրբ Սահակի և Մաշտոցի կողմից 437-38 թթ., երբ Եղիշեն 19-20 տա-
րեկան պետք է լիներ, ինչպես և պատանի Մովսես Խորենացին: 
Ուրեմն, Շահապիվանի 444/5 թվականի ժողովի ժամանակ նա 24-25 
տարեկան էր՝ Հայոց մարզպանի գրասենյակում դրան երեց ծառայելու 
համար, իսկ 449 (ըստ այլոց 450) թվականի Արտաշատի ժողովին՝ ըն-
դամենը 29-30 տարեկան, որ եպիսկոպոսի տարիք չէ բնավ: Այլևս կաս-
կած չի մնում, որ այս Եղիշեն միանգամայն տարբեր անձ է Ամատունե-
աց եպիսկոպոս Եղիշայից կամ՝ տէր Եղիշէից (ըստ Փարպեցու):  

Եվ ուրեմն, ոչ թե Արտաշատի ժողովի մասնակից Եղիշե եպիսկո-
պոսը, այլ Շահապիվանի ժողովի մասնակից Եղիշե դրան երեցն է Վար-
դանանց Պատմության հեղինակը, ուստիև այս նույնացումը Վարդա-
նանց ապագա պատմագրի առաջին վավերական բացահայտումն է և 
այսուհետ նրա անունը պետք է անխզելիորեն կապվի 444 թվի Շահա-
պիվանի եկեղեցական ժողովի հետ:  

 Այն, որ ըստ վերը բերված ավանդական կենսագրության, Եղի-
շեն Վարդանանց Պատմությունը և այլ կանոնական գրվածքներ 
ավարտելուց հետո անձնատուր է եղել կրոնավորության, այն է՝ ճգնո-
ղական վարքի հենց Մոկաց աշխարհում, ենթադրել է տալիս, որ նա 
ծնունդով Մոկացի էր: Եվ բոլոր հիմքերը կան հենց այս Եղիշե Մոկա-
ցուն նույնացնելու Եղիշե դրան երեցի հետ, իսկ դրա համար նոր հա-
վելյալ հիմքեր է տալիս Վարդանանց Պատմության Ընծայականը կամ 
համառոտ Նախաբանը, որի լույսի տակ ավելի հստակ է գծագրվում 
Եղիշե դրան երեցի կերպարը՝ իբրև պատմագրի, ինչպես նրա տարի-
քի, ձեռք բերած իմաստասիրական ուսման, այնպես էլ գրաված դիրքի 
առումով:  

 Վարդանանց Պատմության պատվիրատուն է Մամիկոնյան Դավիթ 
երեցը՝ «Դաւթի երիցու Մամիկոնի հայցեալ»: Ավարայրի պատերազմից 
հետո, մոտ 455թ. Մամիկոնյան Դավիթ երեցը հայցում է Եղիշե դրան 
երեցին, ինչպես հավասարը հավասարի՝ գրելու Վարդանանց Պատմու-
թյունը: Նախաբանը մի տեսակ մտերմական զրույց է պատվիրատուի 
հետ, մի զեկույց՝ հանձնարարված պատմությունն ավարտելու մասին. 
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«Զբանն վասն որոյ պատուիրեցեր՝ արարի, ո՛վ քաջ1, վասն Հայոց պատե-
րազմին հրամայեցեր, յորում բազումք առաքինացան քան զսակաւս: Ահա 
նշանագրեցի յայսմ եւթն յեղանակիս /…/»2: Ըստ այսմ, Վարդանանց 
Պատմության Նախաբանը գրվել է մոտ 462 թվին ամբողջ Պատմությունը 
շարադրելուց և ավարտելուց հետո, ճիշտ ինչպես Ագաթանգեղոսի Պատ-
մության «Յառաջաբան»-ը: Նախաբանը երևան է հանում երկու նախկին 
ուսումնակից ընկերների մտերմիկ փոխհարաբերությունը, որոնք ընկե-
րակցել են Ալեքսանդրիա կատարած ուղևորության և ուսումնառության 
ժամանակ՝ ուսանելով այնտեղ փիլիսոփայություն և աստվածաբանու-
թյուն: Նրանք ուսումնակից են եղել, դեգերել են իմաստասիրության վե-
րին ոլորտներում՝ վնասակար մրրկածին օդերից էլ բարձր – այսինքն՝ 
հերձվածողական ազդեցություններից հեռու: Եվ հիմա էլ, այս խնդրանք-
պատվերը ստանալով, հեղինակը, որ վերապրել է Ավարայրի պատերազ-
մը և արդեն 35 տարեկան է՝ ականատես է եղել ոմանց հերոսացման և 
այլոց նվաստացման շատ դրվագների, երիտասարդական ճախրանքով 
ընդառաջում է իր ուսումնակից իմաստասեր ընկերոջը, որը ոչ այլ ոք է, 
քան Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփան, որքան էլ հմուտ եղիշեագետ Երվանդ 
Տեր-Մինասյանը հիմնավոր չի համարում այս վարկածը:  

Այս իմաստով շատ ուշագրավ է Կիրակոս Գանձակեցու վերը բեր-
ված վկայությունը, որի մեջ Սուրբ Եղիշեն և Դավիթ Փիլիսոփան հիշ-
ված են կողք-կողքի՝ կարծես ցույց տալու համար Վարդանանց Պատ-
մության հետ նրանց ունեցած սերտ առնչությունը՝ իբրև հեղինակ և 
պատվիրատու, որոնք միասին գործել են V դարի կեսերին: Այստեղ Դա-
վիթ Անհաղթ փիլիսոփայի անձը բացահայտում է ինքը Եղիշեն իր 
բարձր դրվատանքով. «Այլ դու, ո՛վ մեծդ ի գիտութեանն Աստուծոյ, առ 
ի՞նչ արդեւք հրամայեսցես, քան եթէ հրամայիցիս լաւագունացն: Որպէս 
երևի ինձ և քեզ և այնոցիկ, որ դեգերեցին յիմաստասիրութեան, երկնա-
ւոր սիրոյ է նշանակս այս և ոչ երկրաւոր փառասիրութեան»3: Եվ ավար-
տում է Նախաբանը՝ շեշտելով դեպքերին իր ականատես լինելը. «Արդ 
որովհետև ընկալաք զհրաման պատուիրանի յաննախանձ քոյոց բարուց 
բնութեանդ, սկսցուք ուստի արժան է սկսանել. թէպէտ և ոչ յօժարիցեմք 
զթշուառութիւն ազգիս մերոյ ողբալ: Ահա ոչ ըստ կամաց արտօսրալիր 

                                                 
1  «Ո՛վ քաջ» Ե. Տեր-Մինասյանը թարգմանել է «ո՛վ առաքինի» - վերջին բառն 

առկա է շարունակության մեջ «բազումք առաքինացան»: «Ո՛վ քաջ» խոսքով 
Եղիշեն նկատի ունի Դավիթ երեցի «քաջիմաց, քաջագետ» լինելը` ինչպես և 
ասում է քիչ հետո. «ո՛վ մեծդ ի գիտութեանն Աստուծոյ»: 

2  Եղիշէ, էջ 3: 
3  Եղիշէ, էջ 4: 
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ողբովք ճառագրեմք զբազում հարուածս՝ յորում պատահեցաք և մեք 
իսկ ականատես լինելով»1: 

Արքունի երեց Եղիշեի անձին ծանոթ չլինելով, ուսումնասիրողները 
նրան համարել են Վարդան Մամիկոնյանի զինվոր կամ քարտուղար, 
ձգտելով այս կերպ բացատրել նրա ներկայությունը Հայաստանի և հայ 
ժողովրդի համար բախտորոշ անցքերի հորձանուտում: Վերջապես 
հնարավոր է դառնում գտնել այդ ամենի տրամաբանական բացատրու-
թյունը: Հանձին Եղիշեի գործ ունենք մարզպանական Հայաստանի 
առաջին շրջանում դեռևս պահպանված արքունիքի գործիմաց դիվա-
նապետի հետ: Պարսից արքունիքի նիստուկացի և պարսկական կեշ-
տերի (կրոնական ուսմունքների)2 քաջիմացությունը, ինչպես և հոռոմնե-
րի (արևելահռոմեական) կայսրության դիվանագիտական հարաբերու-
թյունների արտացոլումը նրա երկում ենթադրել են տալիս, որ Եղիշեն 
հաղորդակից է եղել մարզպանության կառավարման ներքին ու արտա-
քին գործերին, որին նպաստել են Ալեքսանդրիայում ուսանած հունարե-
նը, Մոկաց աշխարհից քաջածանոթ ասորերենն ու պարսկերենը: Այս 
ամենի շնորհիվ Վարդանանց Պատմությունը ներկայանում է իբրև V 
դարի կեսերի հայ, պարսից և հռոմեական իրականությունն առավել 
ամբողջական արտացոլող եզակի պատմական աղբյուր: 

Բուն Պատմության մեջ ևս Եղիշեն մի քանի անգամ ընդգծում է 
դեպքերին իր ականատես լինելը, որ հետազոտողներից ոմանք, ինչպես 
Բաբգեն Կյուլեսերյանը3 կեղծ հավաստիության նշան են համարել: Բայց 
իր ականատես կամ ներկա լինելը շեշտելով, Պատմիչը դիտել է տալիս, 
որ շատ կարևոր է համարում իր՝ պատմագրի և իր խոսքի հանդեպ ըն-
թերցողի տածած վստահությունը: Իբրև դրան երեց և արքունի դիվա-
նապետ Եղիշեն մասնակից է եղել արքայից արքա Հազկերտի հրավի-
րած հավաքներին, լսել նրա մերթ սպառնալից, մերթ խորամանկ կեղ-
ծավորությամբ սքողված ճառերը, որով բռնակալը ծովի պես ալեկոծում 
էր բազմազգ ու բազմացեղ զորքերը, և այս ամենին Պատմիչը հաղոր-
դակից է դարձնում ավելի քան 1550 տարի հետո այսօրվա բազմալեզու 

                                                 
1  Եղիշէ, էջ 5: 
2  Ապար աշխարհի մոգպետին Եղիշեն անվանում է Համակդեն (ամենագետ), որ 

«գիտէր և զԱմպարտքաշն, ուսեալ էր և զԲոզպայիտն, ունէր և զՊահլաւիկն և 
զՊարսկադենն: Քանզի այս հինգ կեշտք են, որ զրաւեալ ունին զամենայն օրէնս 
մոգութեանն. բայց արտաքոյ սոցա է մեւս ևս այլ վեցերորդ, զոր Պետմոգն 
կոչեն»(էջ 143-144): Պարսից կրոնի հիշյալ ուսմունքներին և գրքերին չենք 
հանդիպում նույնիսկ Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» համապարփակ երկում: 

3  Բ. Կիւլեսերեան, Եղիշէ, քննական ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, 1909: 



32 
 

ընթերցողներին. «Ոչ ի կարծ ընդոստուցեալ, և ոչ ի լուր զարթուցեալ. 
այլ ես ինքնին անձամբ անդէն ի տեղւոջն պատահեցի և տեսի և լուայ 
զձայն բարբառոյ [արքայից արքայ Յազկերտի] յանդգնաբար խօսելով. 
իբրև զհողմ սաստիկ՝ զի բախիցէ զծով մեծ, այնպէս շարժէր և տատա-
նէր զամենայն բազմութիւն զօրաց իւրոց»1:  

Այսպես և Տիզբոնից Հայաստան վերադառնալիս, Եղիշեն հաղոր-
դում է քարավանի մեջ ամեն կողմից «ուրացող» հայ նախարարների 
հասցեին հնչած դառն նախատինքը և ամոթանքը. «Թէպէտ և ոչ իցեմք 
բաւական ասել զամենայն չարիսն, որ անցք անցին անդէն ի կարաւա-
նին ընդ գունդն Հայոց, սակայն և ոչ լռել կամիմք՝ ծածկելով զվիշտս նե-
ղութեանն. այլ ասասցուք փոքր ի շատէ, զի ձայնակիցք լիցուք այնոցիկ, 
որք դառնապէս զմեզ ողբային»2:  

Բայց ականատես լինելը միայն ականատես բառով չի որոշվում: 
Հաճախ ուշ չեն դարձնում Եղիշեի Պատմության մեջ սփռված ժամանա-
կագրական ստույգ տվյալներին, որ ականատես բառից շատ ավելի են 
հավաստում Պատմիչի ներկայությունը պատկերած դեպքերին: Հազ-
կերտի գահակալության 12-րդ տարին3, որ նշում է Եղիշեն, ոչ թե 450 
թվականն է, ինչպես կարծում է Մաղաքիա Օրմանյանը, երբ Զատկի 
ավագ շաբաթ օրն ընկնում էր ապրիլի 15-ին4, այլ դրա նախորդ տարին՝ 
449-ը, երբ Հայոց եկեղեցին Զատկի ավագ շաբաթը նշում էր մարտի 21-
ից մինչև 27-ը5: Դա զուգադիպում էր մարտի 21-ին Իրանում նշվող զրա-
դաշտական գարնանային արևադարձին: Այս հազվագյուտ զուգադի-
պությունը մոգերի համար բարենշան առիթ էր՝ արքայից արքա Հազ-
կերտին կրկին հուշելու Հայոց աշխարհը կրակապաշտ դարձնելու մա-
սին: Ահավասիկ, մոգերի դրդմամբ Հազկերտը որոշում է հենց 449 թվի 
Հայոց Զատկի ավագ շաբաթին Տիզբոն կանչել հայ նախարարներին, 

                                                 
1  Եղիշէ, էջ 15: 
2  Եղիշէ, էջ 54:  
3  Նույնիսկ եվրոպացի իրանագետները միակարծիք չեն արքայից արքա Հազկերտ 

Բ-ի գահակալման առաջին տարվա հարցում` 438 թե՞ 439 թվի օգոստոսին: 
Փաստորեն Եղիշեն հիմք է ընդունել 438 թվականը, որից հաշված` Հազկերտի 12-
րդ տարին կընկնի 449 թվականը:  

4  Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հտ. Ա, Կ.Պոլիս, 1912, էջ 406, 411: 
5  Das Zeitrechnungswesen der Völker. III. Band, Leipzig, 1914, S. 411 (Tafel III.): 

Եղիշեի «ի մեծի շաբաթու զատկին» Ե. Տեր-Մինասյանը աշխարհաբար 
թարգմանել է «զատկի ավագ շաբաթ օրը» (Եղիշեի Վարդանանց պատմությունը 
թարգմ. և ծանոթ. Ե. Տեր-Մինասյանի, Երևան, 1958, էջ 43), մինչդեռ Եղիշեն 
նկատի ունի Զատկի ամբողջ ավագ շաբաթը `առանց ճշգրիտ օր նշելու:  
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ստիպել նրանց ուրանալ քրիստոնեությունը և երկրպագել արեգակին ու 
կրակին: Զատկի ավագ շաբաթին նախարարները հասնում են Տիզբոն 
և ներկայանում Հազկերտ թագավորին. «Եւ իբրև հասին ի դուռն արքու-
նի, ի մեծի շաբաթու զատկին յանդիման լինէին թագաւորին»1: Հազկեր-
տը պահանջում է նրանցից ընդունել մոգության կրոնը, սպառնալով՝ 
նախարարներին քշել Սագաստան և անտեր մնացած Հայաստանը 
փղերի կոխան դարձնել: Նախարարները, Վարդան սպարապետին մի 
կերպ համոզելով, ստիպված հանձն են առնում առերես ուրացություն, 
երկիրն ու ժողովուրդը անխուսափելի կորստից փրկելու համար: Ու-
րեմն, 11 հայ նախարարների կեղծ ուրացությունը տեղի է ունեցել 449թ. 
մարտի 27-ին հաջորդած օրերին: Հազկերտը բազմաքանակ այրուձի 
գումարելով, մոգերից ավելի քան 700 վարդապետ՝ ոմն մեծ իշխան մոգ-
պետի և կեղծ ուրացություն ընդունած հայ նախարարների հետ ուղար-
կեց Հայոց երկիր2, որոնք չորրորդ ամսին3 հասան Հայաստան աշ-
խարհ՝ Անգղ անունով մեծ գյուղաքաղաքը և բանակեցին այնտեղ4:  

Եղիշեի կէտ եդեալ զժամանակն, զամիսն վեցերորդ Մ. Օրմանյա-
նը համարում է գործի սկիզբը՝ «Ասիկա գործի սկսելու պայմանաժամն 
էր: Իսկ վերջացնելու համար տարի մը միջոց տրուած էր, մինչեւ ի նա-
ւասարդէ նաւասարդ»5: Հուլյան տոմարով Հայոց շարժական տարին 
ընկնում էր 450թ. օգոստոսի 6-ից մինչև 451թ. օգոստոսի 5-ը6: Եղիշեի 
քննական բնագիրը կազմած և աշխատասիրած Ե.Գ. Տեր-Մինասյանը 
իր աշխարհաբար թարգմանության մեջ վեցերորդ ամիսը նույնպես հա-
մարում է «գործն սկսելու սկիզբը», այսինքն Նոր տարվա առաջին ամիսը՝ 
Նավասարդը, ըստ այսմ նա չորրորդ և վեցերորդ ամիսները հաշվում է 
Նոր տարվա սկզբից, իբրև Հայոց կամ Պարսից օրացույցի չորրորդ և վե-
ցերորդ ամիսներ, որոնք համապատասխանում են (չնչին տարբերու-
թյամբ) Հուլյան տոմարի Նոյեմբեր և Հունվար ամիսներին, ուստի և 

                                                 
1  Եղիշէ, էջ 43:  
2  Եղիշէ, էջ 51:  
3  Համեմատության համար նշենք, որ Ավարայրի պատերազմից հետո, Հայաս-

տանի վրա նոր մարզպան նշանակված Ատրորմիզդը Հազկերտի պահանջով 
հավաքեց Հայոց բոլոր երևելի քահանաներին Հովսեփ եպիսկոպոսի գլխա-
վորությամբ և կապանքներով ուղարկեց Տիզբոն, որոնք տեղ հասան 2 ամիս 20 
օրում. «Իսկ զսուրբ քահանայսն` վասն զի կապանօք տանէին, յետ երկուց ամսոց 
և քսան աւուր հասանէին ի ձմերոցն արքունի» - Եղիշէ, էջ 130:  

4  Եղիշէ, էջ 58:  
5  Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հտ. Ա, էջ 411:  
6  Մ. Օրմանեան, նույն տեղում, էջ 411:  
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աշխարհաբար թարգմանության 73-րդ ծանոթագրության մեջ բերում է 
պարսկական տարվա ամիսները, որտեղ առաջին ամիսն է Ֆերվերդին 
(որ է՝ Հայոց Նավասարդը), չորրորդը՝ Տիր, իսկ վեցերորդը՝ Շարիր1:  

Ինչպես Մ. Օրմանյանին, այնպես էլ Ե. Տեր-Մինասյանին թյուրի-
մացության մեջ է դրել Եղիշեի բնագրում եղած «մինչև ի նաւասարդէ ի 
նաւասարդ» աղճատ ընթերցվածը, որ Ե. Տեր-Մինասյանը հիմք է ընդու-
նել նաև քննական հրատարակության տեքստում: Ես Եղիշեի սկզբնագ-
րում ճիշտ ընթերցված եմ համարում ոչ թե քննական բնագրում Ե. Տեր-
Մինասյանի ընդունածը՝ «Մինչև ի նաւասարդէ ի նաւասարդ, ասէ, յամե-
նայն տեղիս…», այլ «մինչև ի նաւասարդ, ասէ, յամենայն տեղիս …» ըն-
թերցվածը, ինչպես ունեն չորս ձեռագիր2: 

Միանգամայն իրավացի է Մ. Օրմանյանը, որը, հակառակ Ե. Տեր-
Մինասյանի, նկատում է չորրորդ և վեցերորդ ամիսների հետ կապված 
ժամանակային անպատեհությունը և տոմարային հաշվարկի համար 
հիմք է ընդունում Պարսից կրոնական տարին. «Օգոստոս 1-էն հաշուե-
լով վեցերորդ ամսուն սկիզբը կ’իյնայ Դեկտեմբեր 29-ին, որ չի պա-
տասխաներ նաւասարդով սկսուելիք տարիին: Եւ ոչ ալ յարմար լուծում 
կ’ունենանք եթէ վեցերորդ ամիսը ուրացութեան թուականէն կամ Յազ-
կերտի ներկայանալէն՝ Ապրիլ 15-էն հաշուէինք, վասնզի այն ատեն ալ 
վեցերորդ ամիսը Հոկտեմբերի կէսին կ’իյնար: Այս խնդիրը կը լուծուի 
Պարսից կրօնական տոմարով, որուն հաստատուն տարեգլուխը կը 
նկատուի գարնանային գիշերահաւասարը Մարտ 21-ին»3: Պարսից կրո-
նական տարվա առաջին ամիսը՝ փրավարտին, սկսվում էր մարտի     
12-ից, չորրորդ ամիսը՝ հունիսի 10-ից, իսկ վեցերորդ ամիսը (շաթվայ-
րով)՝օգոստոսի 9-ից4, ուստիև Հազկերտը մոգպետին և մոգերին վեր-
ջին ժամկետ է տալիս մինչև վեցերորդ ամիսը՝ մարտ ամսի սկզբից 
հաշված, այսինքն՝ մինչև Նավասարդ - կնքել ու փակել Հայոց եկեղեցի-
ների դռները և ամեն ինչ ավարտել «մինչև ի գլուխ տարւոյ» (մինչև Նոր 
տարվա սկիզբը). «Կէտ եդեալ զժամանակն՝ զամիսն վեցերորդ, 
տագնապէին և ստիպէին արքունի հրամանաւ: «Մինչև ի նաւասարդ, 
ասէ, յամենայն տեղիս՝ որ իցեն ընդ իշխանութեամբ թագաւորին մեծի, 

                                                 
1  Եղիշեի Վարդանանց պատմությունը, էջ 197:  
2  Եղիշէ, էջ 52 էջատակի 4-րդ տողի ծանոթագրությունը:  
3  Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հտ. Ա, էջ 411-412: 
4  Մ. Օրմանեան, նույն տեղում, էջ 412: Պարսկական տարվա առաջին վեց 

ամիսներն էին` Frawartin, Artawahišt, Harot, Tir, Amurt, Šathrewar (Das 
Zeitrechnungswesen der Völker. S. 314): 
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բարձցին կարգք եկեղեցւոյ, փակեսցին և կնքեսցին դրունք սուրբ տա-
ճարացն /…/»1,− անհողդողդ հրահանգում է Հազկերտը: Ըստ այսմ, 
Հազկերտը Հայոց աշխարհը կրոնափոխ անելու վերջին ժամկետ է նշա-
նակում մինչև վեցերորդ ամիսը, այսինքն՝ մինչև Նավասարդ՝ խստա-
գույնս պահանջելով գործն ավարտել մինչև Նոր տարվա սկիզբը: Դա 
երևում է նաև Հազկերտի հրովարտակի վերջնամասից, որում կրկին 
հիշեցնում է վերջնաժամկետը՝ «Զայս ամենայն զոր ասացաք՝ առ ժա-
մանակ մի մինչև ի գլուխ տարւոյ կատարեսցեն ամենեքեան. և զայլն 
ամենայն առ յապա պատրաստեսցեն»2:  

Վերը բերված ժամանակագրական խիտ և կապակցված տվյալնե-
րի փոխարեն, որոնցով Եղիշեն այսօրվա պատմաբանին, աշխարհագե-
տին և ընթերցողին շատ կարևոր տեղեկություններ է տալիս Տիզբոնից 
մինչև Հայոց Ծաղկոտն գավառի Անգղ գյուղաքաղաքը կարավանի 
անցած ճանապարհի և հայերին կրակապաշտ դարձնելու խիստ ժամկե-
տի մասին, Փարպեցին հաղորդում է միայն մի ընդարձակ նախադասու-
թյուն. «Եւ այնպէս ձգեալ բռնի զաւուրս գարնանոյն յերկար, մինչև յա-
ւուրս տօթոյն մօտելոյ. և հասեալ ամիսք տօթոյն ջերմութեան՝ չու արա-
րեալ ամենայն բազմութիւնն Հայոց ի տեղիս հովոց՝ գային հասանէին ի 
գաւառն որ կոչի Ծաղկուտն, մերձ ի բերդն ամուր, զոր Անգղն անուա-
նեն. զայն տեղօք արարեալ բանակետեղս արանց՝ դադարէին անդ զա-
ւուրս տօթոյն»3: Այսպես, Եղիշեի շուրջ 15 էջի համառոտ վերապատու-
մով Փարպեցին հաստատում է մեր ենթադրությունը, որ Տիզբոնից 
մինչև Անգղ գյուղաքաղաք ընկած ճանապարհը քարավանն անցել է 
գարնան առաջին ամսից մինչև ամռան տոթ օրերը:  

Անգղ գյուղաքաղաքը պատահաբար չէր ընտրված. այն գտնվում 
էր Ծաղկոտն գավառում, իսկ հարևան Բագրևանդ գավառի Շահապի-
վան ավանում էր գտնվում նախկին Արշակունյաց ամառային արքունի-
քը, որ այժմ մարզպան Վասակ Սյունու նստավայրն էր4:  

Իսկ քսանհինգ օր հետո հասավ ինքը մոգպետը մոգերի հետ մեծ 
զորությամբ՝ միաշաբթի (կիրակի) օրը5 քանդելու եկեղեցու դռները, երբ 
Ղևոնդ երեցը՝ մահակներով (վիրգերով) զինված ամբոխի գլուխն ան-
ցած, ջարդեցին մոգպետի և մոգերի գանգերը: Եղիշե դրան երեցը՝ 

                                                 
1  Եղիշէ, էջ 52:  
2  Եղիշէ, էջ 53:  
3  Փարպ., Բ, ԼԱ, էջ 60:  
4  Շահապիվանի Հայոց արքունիքի մասին տե՛ս Ա. Մուշեղյան` «Ովքե՞ր են 

Քրիստոսի նախանձահույզ պաշտոնյաները» սույն հանդեսում:  
5  Եղիշէ, էջ 58: 
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ապագա պատմիչը, ներկա է եղել Հայոց արքունիքում մարզպան Վա-
սակի ու մոգպետի զրույցներին, ուստիև մահակաջարդից մազապուրծ 
եղած մոգպետի նախատինքները՝ ուղղված Վասակին, կարելի է միան-
գամայն վավերական համարել:  

 
* * * 

Սկսած ավանդական կենսագրությունից, Եղիշեն ներկայացվել է 
որպես Վարդան սպարապետի զինվոր, սպասավոր կամ քարտուղար: 
Բայց այս ամենը միայն հարցի պարզունակ ընկալման հետևանք է: 
Եղիշեի կապը Վարդան զորավարի հետ անհամեմատ ավելի խոր գա-
ղափարական հիմք ունի և բացահայտվում է ոչ միայն Վարդանանց 
Պատմության մեջ, այլև Թովմա Արծրունու պատմական երկում: 
Թովման ճիշտ չի մեկնաբանում պատմական աղբյուրից1 քաղած 
հետևյալ տեղեկությունը, թե Վարդան Մամիկոնյանը՝ երկյուղելով Պար-
սից զորավար Մշկանից, «խոյս տուեալ գնաց զկողմամբքն Մոկաց, ի 
խոխոմս Տաւրոսական լերինն, ի (կ)լեսուրս Ջերմաձորոյ, և բնակէ յամ-
րոցին, որ այժմ Զռղայլ /…/ վասն անխեդեդ ամրութեանն գեղջկաբա-
նեն»2 և ապա նույն ոգով՝«երկեաւ Վարդան ի[Մշկան] մարզպանէն բնա-
կել յանդորրու, այլ այնր աղագաւ էանց գնաց յամուրսն Մոկաց, և կայր 
մնայր ի նախախնամութենէ Աստուծոյ այցելել աշխարհիս Հայոց: Եւ կո-
չեալ առ ինքն զեպիսկոպոսն Մոկաց զՅօհան և զեպիսկոպոսն Ռշտու-
նեաց Սահակ և զեպիսկոպոսն Անձաւացեաց Շմաւոն, և կարգէ զդասս 
պաշտօնէից կատարել զպաշտօն Տեառն ի տուէ և ի գիշերի անձանձ-
րոյթ աշխատութեամբ և առատաձեռն տեսչութեամբ աղքատաց, զի գտ-
ցեն զողորմութիւն ի Քրիստոսէ»3:  

 Մաղաքիա Օրմանյանը արդարացի դժգոհում է Թովմայի հաղոր-
դածի ժամանակագրական անորոշության համար, որի պատճառով էլ 
նա Վարդանի հայտնվելը Զռայլ ամրոցում կապում է նրա պապ Սահակ 
կաթողիկոսի Պարսկաստան աքսորվելու հետ (428թ.)՝ ենթադրելով «թէ 
Վարդան, Սահակի թոռ, ինքն ալ ատելութեան առարկայ դարձած, 

                                                 
1  Ըստ Թովմա Արծրունու այդ աղբյուրն է Աբրահամ Խոստովանողի Համառոտա-

գրությունը, որի գոյության վերաբերյալ հատկապես վերջերս ուսումնասիրողները 
անհիմն կասկածներ են հայտնում:  

2  Սա Թովմա Արծրունու և նրան շարունակող Անանունի Պատմության մեջ հիշա-
տակվող Զռայլ կամ Զռել ամրոցն է Տավրոս լեռան վրա (էջ 86, 89, 307), որ, ըստ 
Թովմայի, գեղջուկները դարձրել են Զռղայլ` նրա անհեթեթ մեծության 
պատճառով:  

3  Թովմա Արծրունի, Ա, ԺԱ, էջ 86:  
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Մոկաց գաւառը խոյս տուաց էր, Զռայլի ժայռուտ ամրոցը, ուր հոգեւոր 
մխիթարութիւն կ՚ընդունէր Յովհան Մոկաց, Սահակ Ռշտունեաց եւ 
Շմաւոն Անձեւացեաց եպիսկոպոսներու այցելութեամբ: Բայց որովհետեւ 
ժամանակագրական պարագաներ անորոշ են, դիւրին է համաձայնեց-
նել, թէ Վարդան, որ Սահակի աքսորին ատեն պէտք տեսած էր քաշուիլ, 
նորէն հրապարակ իջաւ անոր Բագրեւանդ դառնալէն ետքը, արդէն 
Վարդանի կինն ալ Սահակի մօտ տեսանք անոր մահուան պահուն»1: 
Այստեղ Մ.Օրմանյանը ակնարկում է Կորյունի «Վարք Մաշտոցի»-ում 
Վարդանի կնոջ ներկայությունը Սահակ Մեծի հուղարկավորմանը՝ «… 
հանդերձ աստուածասէր իշխանակնաւ միով, որ անուանեալ կոչէր 
Դուստր, որ էր կին Վարդանայ»2. Կորյունը դրանով իսկ ընդգծում է 
Վարդան իշխանի (այլ ոչ՝ սպարապետի) բացակայությունը իր նշանա-
վոր պապի վերջին հրաժեշտին (438 կամ 439 թվի Նավասարդ ամսի 
վերջին օրը): Այստեղից հետևում է, որ այդ ժամանակ Վարդան զորա-
վարը ներկա չի եղել Հայաստանում: Ուրեմն, Մ. Օրմանյանի նշած փաս-
տարկը Վարդանի «Մոկաց կողմերում մեկուսանալու» պատճառի վերա-
բերյալ չի կարող առնչվել ո՛չ Սահակ կաթողիկոսի աքսորվելու, ո՛չ էլ 
նրա մահվան կապակցությամբ «հոգեւոր մխիթարութիւն» ընդունելու 
հետ և չի փարատում նրա նշած ժամանակագրական անորոշությունը:  

Սակայն շարունակության մեջ Թովման բերում է այնպիսի մի 
դրվագ, որից ավելի շուտ կարելի էր կռահել, թե իրականում, Ավարայրի 
նախօրեին՝ 450թ., Հայաստանին սպառնացող վերահաս զրադաշտա-
կան աղետի դեմն առնելու նպատակով էր Վարդանը մեկնել Մոկաց աշ-
խարհ, որի համեմատ Տիզբոնում առերես ուրացության համար հոգևոր 
մխիթարություն ընդունելը կարող էր իսկապես քողարկման պատշաճ 
պատրվակ ծառայել: Պարզվում է, որ Վասակ Սյունի մարզպանի և այլ 
դավադիրների աչքից հեռու, հայրենասեր նախարարների և եպիսկո-
պոսների հետ գաղտնի խորհուրդ անելու համար էր նա մեկուսացել 
Միջնաշխարհից դուրս՝ Մոկաց Զռայլ ամրոցում: Եվ այստեղ բացա-
հայտվում է Եղիշե Մոկացու անմիջական հանձնառությունը իր հայրենի 
Մոկաց ամրոցում գաղտնի խորհդակցություն կազմակերպելու գործում:  

Մոկաց աշխարհում Վարդանին և մեզ հանդիպում են Յովհան Մո-
կաց եպիսկոպոսը, Ռշտունյաց հայտնի Սահակ եպիսկոպոսը, Անձևա-
ցյաց Տեր Շմավոնը: Վերջինս, սակայն, ոչ թե Անձևացյաց եպիսկոպոսն 
է, ինչպես սխալմամբ նշում է Թովման, այլ Անձևացյաց նախարար 

                                                 
1  Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հտ.Ա, էջ 379:  
2  Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, հրատ. Մ. Աբեղյանի, Երևան, 1941, [ԻԴ], էջ 88: 
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Շմավոնը, որին քանիցս հիշատակում են Եղիշեն և Ղազար Փարպեցին 
449 թվի Արտաշատի Եկեղեցական ժողովի մասնակիցների ցուցակում, 
ինչպես և Տիզբոն կանչված և աքսորված 35 նախարարների թվում1, 
իսկ Արտաշատի ժողովի մասնակից Անձևացյաց եպիսկոպոսի անունն է 
Եղբայր2: Թովմայի հիշած Անձևացյաց Վախրիճ նախարարին Եղիշեն և 
Փարպեցին չեն հիշատակում:  

Օգտվելով Հայաստանում մոգերի ծավալած կրակապաշտությունից, 
գործի էին անցել տեղական թաքնված արևորդիները, մոխրապաշտներն 
ու հավատուրացները: Զուր չէ, որ Շավասպ Արծրունին հանդգնել էր ան-
գամ Հայոց աշխարհի կենտրոնում, Արտաշատ նախկին մայրաքաղա-
քում գործակցել Պարսից մոգերի հետ և հենց քաղաքի դռների առաջ, 
նախկին հեթանոսական Տիր աստծո Ուսման ճարտարության քրմական 
մեհյանում, որ մեզ ծանոթ է Ագաթանգեղոսի Պատմությունից3, հիմնել 
էր ատրուշան և բորբոքել զրադաշտական հուրը: Այս փաստը թեև չու-
նեն Եղիշեն և նրանից օգտվող Ղազարը, բայց IX-X դդ․ պատմիչ Թով-
մա Արծրունին մի քանի արժեքավոր դրվագների հետ այն պահպանել է 
Աբրահամ Խոստովանողի Համառոտագրությունից, որի գոյությունը 
շատ բանասերներ թերահավատությամբ մերժում են:  

Զռայլ ամրոցի խորհրդում ընդունած վճռական քայլերի մասին է 
վկայում Թովմա Արծունու հետևյալ տեղեկությունը ուրացող և ամբա-
րիշտ Շավասպ Արծրունու նկատմամբ ձեռնարկած պատժիչ գործողու-
թյան վերաբերյալ, որը Արտաշատ քաղաքի մուտքի մոտ կառուցած 
Որմզդական մեհյանում ատրուշան էր հիմնել և մազդեզական պաշտա-
մունք էր տարածում: Հենց դրա համար էլ Վարդան Մամիկոնյանը Տա-
ճատ Ռշտունյաց և Վախրիճ Անձավացյաց նախարարների հետ 1200 
զորականով «յանկարծօրէն յեղակարծ երագութեամբ հասին ի վերայ 
Շաւասպայ և մարզպանին Վնդոյի: Եւ քանզի էին բանակեալ ի խառ-
նուրդս Երասխայ և Մաւրին մեծի՝ պատահի յառաջ Շաւասպ Արծրունի, 
յորոյ վերայ կալեալ և կանչեալ քաջն Վարդան իբրև զառիւծ, իբրև 

                                                 
1  Եղիշէ, էջ 43, 99, 193, Փարպ., էջ 45, 47, 75, 86:   
2  Եղիշէ, էջ 28, Փարպ., էջ 44:  
3  Ագաթանգեղայ պատմութիւն Հայոց, քննական բնագիրը Գ. Տեր-Մկրտչյանի և 

Ս. Կանայանցի, Երևան, 1983, §778․ «…Ապա ինքն իսկ թագաւորն խաղայր 
գնայր ամենայն զօրօքն հանդերձ ի Վաղարշապատ քաղաքէ` երթալ յԱրտաշատ 
քաղաք, աւերել անդ զբագինսն Անահտական դիցն, և որ յԵրազամոյն տեղիսն 
անուանեալ կայր: Նախ դիպեալ ի Ճանապարհի երազացոյց երազահան 
պաշտաման Տրի դից, դպրի գիտութեան քրմաց, անուանեալ Դիւան գրչի 
Որմզդի, ուսման ճարտարութեան մեհեան ․․․»: 
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զկորիւն առիւծոյ, և առ ուժոյ և երագութեան ձեռինն ի վերայ ձգեալ զմի-
ողնին՝յերկուս կտրէ զՇաւասպն: Իսկ Տաճատ և Վախրիճ ի մէջ փակեալ 
զմարզպանն և զորդի նորա զՇիրոյ՝ ձերբակալ արարեալ ածեն ի Դուին, 
և ի հուր կրակարանին բորբոքեալ՝ աստուածակէզ արարին զնա յորմզ-
դական մեհենին. և զՇիրոյ կախեն զփայտէ ի վերայ կրակարանին. և 
զարսն գետավէժս և սրախողխողս արարեալ վատնեն»1: Այստեղ Դուին 
անվան փոխարեն պետք է լիներ Արտաշատ, որովհետև նույն Ա գլխի 
սկզբում Թովման վկայում է, որ Շավասպ Արծրունին Որմզդական 
մեհյանը շինել էր հենց Արտաշատ քաղաքի մուտքի մոտ՝ ի դուռն քա-
ղաքին. «Եւ հասեալ Շաւասպայ Արծրունւոյ ամբարշտի յԱրտաշատ հան-
դերձ մարզպանաւն՝ շինեն ի դուռն քաղաքին զորմզդական մեհեանն, և 
զկրակապաշտութեան մոլորութիւն բորբոքեն ի նմա»2:  

Զռայլ ամրոցի հիշյալ գաղտնի խորհրդին մասնակից էր և Եղիշե 
դրան երեցը, ուստի Արտաշատի Որմզդական մեհյանը կործանելու 
փաստը իր հաստատումն է գտնում հենց Եղիշեի Վարդանանց Պատ-
մության մեջ. «Յայնմ ժամանակի դարձեալ յարձակեցան ի վերայ բեր-
դիցն և աւանաց, զոր ունէին Պարսիկքն ի տեղիս տեղիս, յամրոցս աշ-
խարհին. տապալէին քանդէին զբնակութիւնս նոցա: Առաջին զմեծն Ար-
տաշատ հանդերձ աւանօք իւրովք. և առնուին զանմատոյց ամուրսն՝ 
զԳառնի քաղաքն, զԱնին, զԱրտագերս և զաւանս իւրեանց. զԵրկայ-
նորդսն և զԱրխնին և զաւանս իւրեանց. զԲարձրաբողն, զԽորանիստն, 
զԾախանիստն, զանկասկածելի Ողականն, և ընդ նոսա և զաւանս 
իւրեանց. զԱրփանեալն, զՎանն աւան, ընդ նմին և զաւանսն իւր. զԳռե-
ալն3 և զԿապոյտն, զՈրոտն և զՎաշակաշատն /…/ Տապալէին քանդէին 
զշինուածս նոցա, և այրէին կիզուին զտունս պաշտաման կրակի: Սր-
բէին զպղծութիւն կռապաշտութեանցն, և առնուին զկահ և զկազմածս 
ատրուշանացն»4: Արտաշատի հետ Եղիշեն հիշատակում է նաև մեկ 
տասնյակից ավելի անմատչելի բերդեր՝ Գառնի, Անի, Արտագերս, Արխ-
նի, Ողական, Գռեալ (որը ըստ իս նույն Զռայլ ամրոցն է) և այլն5, որտեղ 
                                                 
1  Թովմա Արծրունի, Բ, Ա, էջ 89-90: 
2  Թովմա Արծրունի, Բ, Ա, էջ 89:  
3  Ըստ իս, սա Թովմա Արծրունու և Անանունի հիշատակած Զռայլ կամ Զռել ամրոցն է, 

որ Եղիշեն նշում է անմիջապես Վան բերդաքաղաքից հետո` կարծես ցույց տալով, որ 
այդ ամրոցը գտնվում էր Ռշտունիքին հարևան Մոկաց աշխարհում: 

4  Եղիշէ, էջ 68-69: 
5  Եղիշէ, էջ 68-69, այս բերդանուններից մի քանիսը աղավաղված են և, թվում է, 

պետք է լինեն մակդիրներ, որ Եղիշեն տալիս է այդ բերդերին` Բարձրաբողն – 
Բարձր Բողն, Երկայնորդսն – Երկայն Որթսն, Խորանիստն, Ծախանիստն, 
Արփանեալն (թվում է ածական), Վանն: 
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տեղակայված էին Պարսից կայազորներ և նրանց հովանու տակ մոգե-
րը տարածում էին իրենց վարդապետությունը: Հենց այս մասին է ակ-
նարկում Եղիշեն, բացահայտելով Վասակ մարզպանի ուխտադրուժ 
գործակցությունը Անգղում պատսպարված պարսիկ մոգերի և նրանց 
պահապան զորականների հետ՝ մեծամեծ ռոճիկներ կարգելով նա 
սկսեց մոգերին ու նրանց թիկնապահներին իրենց կանանցով տեղա-
բաշխել նախարարների տներում (իմա՝ ամրոցներում) և այդպիսով պղ-
ծագործ խառնակություն տարածել ամբողջ Հայոց աշխարհում. «Սկսաւ 
բաշխել մոգս ի տունս նախարարացն և մեծամեծ ռոճիկս կարգել, զոհել 
պատրուճակս, և բռնաբար կնքաւոր մարդկանն տալ ուտել միս յազա-
ծոյ, և երկիր պագանել արեգականն: Իբրև սկսաւ բազմանալ ընդ ամե-
նայն աշխարհն այնպիսի պղծագործ խառնակութիւն, յանդգնեցան և 
ևս կանայք փշտիպանացն յաւուր կիւրակէի անցուցանել զճրագունս 
եկեղեցւոյն և պատառել զհանդերձս հաւատաւոր կանանցն»1:  

Թովմա Արծրունին հիմք է տալիս պնդելու, որ Ավարայրի ճակա-
տամարտի նախօրեին նշանավոր Հայոց բերդերի ազատագրումը Պար-
սից զինված կայազորներից և պիղծ ատրուշանների կործանումը ծրագ-
րել և ղեկավարել է անձամբ զորավար Վարդան Մամիկոնյանը: Այդ 
բերդերը ազատագրելով՝ Վարդանը վերահաս Ավարայրից առաջ փաս-
տորեն ապահովեց Հայոց զորքի թիկունքը երկրով մեկ սփռված Պար-
սից կայազորների սպառնալիքից, և դա վկայում է նրա ռազմագիտա-
կան հմտության մասին: 

Եղիշեն քաջատեղյակ է նաև Պարսից արքունական արարողա-
կարգին, պետական և կրոնական հարաբերություններին, որով նա գրե-
թե նույնքան գնահատելի և անաչառ պատմագիր պետք է ընկալվի այ-
սօրվա Իրանի հասարակության, պատմագիտության և իրանագիտու-
թյան համար առհասարակ: Ցնցող է պարսկերենի նրա իմացությունը, 
հատկապես, երբ նրա գործածած պաշտոնական և պաշտամունքային 
տերմինները համադրում ենք III դ. սասանյան վիմագիր արձանագրու-
թյունների տերմինացանկի հետ: Այսպես, օրինակ՝ Եղիշեի երկու ան-
գամ գործածած «քրպիկար» պահլավերեն բառը գտնում եմ Կարտիր 
մոգպետի 283(?)թ. Նախշ-ի-Ռաջաբ արձանագրության մեջ երկու ան-
գամ «krpkry»2 ձևով, որ վերծանող և մեկնաբան Մարտին Սպրենգլինգը 

                                                 
1  Եղիշէ, էջ 64-65:  
2  Martin Sprengling. Third Century, Iran. Sapor and Kartir. Chicago, 1953 – KARTĪR 

NAQSH-I-RAJAB, p. 65, գծատող 18-19: Այստեղ Կարտիր մոգպետը, որը III դարում 
կրակապաշտություն տարածեց ամբողջ Իրանում, հաղորդում է. «Դրախտ կա և 
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թարգմանում է «welldoer» (բարեգործ)1, և դա համապատասխանում է 
Եղիշեի և Փարպեցու վկայություններին2:  

Մովսես Խորենացուց առաջ Վարդանանց պատմիչն է այսօրվա 
իրանագետներին տեղեկություն տալիս Իրանի արքունիքում V դարի կե-
սերին դեռ պահպանվող այն հինավուրց պարթևական ավանդակարգի 
մասին, երբ գահաժառանգ արքայազնից բացի մյուս արքայազները մա-
նուկ հասակից հեռացվում էին արքունիքից՝ հետագա պալատական 
խռովությունից խուսափելու համար և որոշակի հեռավոր գավառում 

                                                                                                          
դժոխք կա, և ով բարեգործ է (krpkry), ուղիղ դրախտ կգնա հավիտյան, իսկ ով 
մեղսագործ է – կարժանանա դժոխքին»: 

1  Sprengling. P .67, գծատող 18-19:  
2  «քրպիկար չառնելով ոյժ տայք Հարամանոյ» (Եղիշէ, էջ 46). «Զի ոչ ըստ կարգի 

ունէր նա (Վասակ) զտէրութիւնն Սիւնեաց աշխարհին, այլ նենգութեամբ և 
քսութեամբ ետ սպանանել զհօրեղբայր իւր զՎաղինակ, և յինքն տարաւ 
զտէրութիւնն` իբրև քրպիկար յարքունիս» (Եղիշէ, էջ 137): Վերջին վկայության 
մեջ «քրպիկար» բարեգործ իմաստով Եղիշեն գործածում է հեգնաբար Վասակ 
Սյունու նկատմամբ, երբ Տիզբոնի ատյանում բացահայտվում է Սյունյաց 
աշխարհին տիրանալու համար իր հորեղբայր Վաղինակին սպանելու չարա-
գործությունը: Դա ճշտիվ համապատասխանում է Փարպեցու Պատմության մեջ 
նույն ատյանում Արշավիր Կամսարականի կողմից Վասակ Սյունուն տրված 
«բարեգործ» հեգնական բնորոշմանը. «Եւ արդ` ինքն զարդարեալ աւադիկ որպէս 
բարեգործ նստի ի միջի ձերում անհոգութեամբ» (Փարպ., Բ, ԽԵ, էջ 84): Պարզ է, 
որ Եղիշեի պարսկերեն «քրպիկար»-ն է Փարպեցին հայերեն թարգմանել, ճիշտ 
ինչպես մեր ժամանակի իրանագետ Սպրենգլինգը անգլերեն «բարեգործ» է 
մեկնում Կարտիր մոգպետի krpkry-ն: Բայց բարեգործ իմաստը բոլորովին չի 
հարմարվում Եղիշեի առաջին վկայությանը` Հազկերտի խոսքին: «Քրպիկար» 
(ձձ.` քրտիկար) բառի փոխարեն Եղիշեի Անձևացյաց ձեռագիրն ունի «քրտար» 
կարճ ձևը և այն պետք է ուղղել քրպակ, պհլ. krpky (Sprengling. p.65, գծատող 
20), որ Սպրենգլինգը մեկնում է welldoing (բարիք, բարերարություն), և դա 
համապատասխանում է Հազկերտի խոսքին. «դուք բարերարություն չանելով` ուժ 
եք տալիս հարամանիին»: Հմմտ. Հր. Աճառյան, Արմատ. Բառ., երկրորդ հրատ., 
հտ.Դ, էջ 601՝ «բարի գործք, արդիւնականք, արժանի վարձուց, պատուիրեալք ի 
Մազդեզն դենէ» (Քրտիկար բառի տակ): Հր. Աճառյանի մեկնությունը վերա-
բերում է իմ առաջարկած քրպակ բառին, բայց չի հարմարվում քրպիկար-ին: Ե. 
Տեր-Մինասյանը Եղիշեի աշխարհաբար թարգմանության մեջ (Երևան, 1958) 
քրպիկար բացատրել է երկու իմաստով. «Մազդեզական կրոնի պատվիրած բարի 
գործեր, որոնք արժանի են վարձատրության» (ծան. 63), ինչպես Հր. Աճառյանն է 
մեկնում, իսկ Վասակի վերաբերյալ բացատրում է. «արքունիքի համար 
վարձատրության արժանի գործ կատարող» (էջ123): Յ. Թիրեաքեան, «Քրպիկար 
բառի ստուգաբանութիւնը», Բազմավէպ, 1907, էջ 22-24: Կարտիր մոգպետի 
արձանագրությունը բնականաբար ծանոթ չի եղել Եղիշեի «քրպիկար» բառը 
մեկնող հետազոտողներին:  
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ժառանգություն էին ստանում1, որ Եղիշեն ցույց է տալիս Պարսից արքայից 
արքա Պերոզի դեմ ապստամբած Աղվանից արքա Վաչեի2 օրինակով, իսկ 
այդ մանկության ժառանգությունն էլ Վարդանանց պատմիչը պահլավերե-
նից թարգմանաբար անվանում է «մանկութեան սեպհական»3:  

Եղիշեի հաղորդած տեղեկությունները Պարսից արքունիքի ամե-
նաբարձր գործիչների վերաբերյալ իրենց անսպասելի հաստատումն են 
գտնում պարսկական աղբյուրներում, ինչպես օրինակ Սասանյան Դա-
տաստանագրքում4 (կազմված 620թ. Խոսրով Փարվեզի օրոք), որ կոչ-
վում է «Mātakdān ī hazār dātastān» (հազար դատաստանի մատյան): Այս 
Դատաստանագրքում ժողովված են նախորդ դարերում Պարսից թա-
գավորների և իրավարար անձանց կայացրած դատական գործերը, 
որոնց նախադեպերը հիմք են ծառայել հետագայում համանման հան-
ցանքների պատիժներ սահմանելու համար:  

Այսպես, Եղիշեի վկայությամբ՝ իր հասցրած բազում վնասների հա-
մար դատավճռի արժանացավ նաև մեծ հազարապետ Միհրներսեհը՝ 
«դառնացյալ ծերը»: Սասանյան Դատաստանագրքում գտնում ենք կոնկ-
րետ տեղեկություն այդ պատժի մասին – Միհրներսեհը՝ արքայից արքա 
Հազկերտից հետո այդ բարձրագույն անձը Պարսից վիթխարի տերու-
թյան մեջ, Հազկերտ Բ-ին հաջորդած արքայից արքա Պերոզի հրամա-
նով և մոգպետաց մոգպետի համաձայնությամբ դատապարտվել է 

                                                 
1  Այս մասին մանրամասն տես` Ա. Մուշեղյան, Մովսես Խորենացու դարը, Երևան, 

2007, էջ 256-291: 
2  «Վաչէ» անունը Եղիշեի մոտ բացակայում է, վերականգնում եմ ըստ Կաղանկատ-

վացու. «Վասն Վաչէի Աղուանից արքայի, թէ զիարդ ուրացաւ զհեթանոսական 
գործ մոլորութեան եւ հաւատաց յԱստուած կենդանի. եւ ետ պատերազմ ընդ 
Պարսս եւ միանձնացաւ յանապատի սուրբ վարուք» - Կաղանկատուացի, Ա, Ժ, 
էջ 15-17: 

3  «[Աղուանից արքայ] խնդրեաց զմանկութեան սեպհականն, զոր հօր իւրոյ 
շնորհեալ էր նմա ի տղայութեանն հազար երդ.Էառ զայն ի[Պերոզ] թագաւորէն, և 
նստաւ ի նմա միայնակեցօք հանդերձ» (Եղիշէ, էջ199): Ն.Ադոնցը միանգամայն 
ճիշտ է նկատել, որ Աղվանից արքայի ապստամբության ամբողջ դրվագը Եղի-
շեից քաղել է VIII դարի պատմիչ Մովսես Կաղանկատվացին (Կաղանկատուացի, 
Ա, Ժ, էջ 15-17). «Ա. գրքի ԺԸ գլուխը քաղված է Եղիշեից, բայց մեր պատմագիրն 
(իմա` Կաղանկատվացին – Ա.Մ.) ավելացրել է Վաչեի անունը, որ անծանոթ է 
Եղիշեին և Ղազարին» - Ն. Ադոնց, Երկեր, հտ. Բ, Երևան, 2006, էջ 383: Նշենք, 
սակայն, որ Աղվանից Վաչե արքայի անունը հայտնի էր V դարի կեսերին Գյուտ 
եպիսկոպոսի (կաթողիկոս 461-ից) Թղթից, որ ամբողջությամբ մեջբերում է 
դարձյալ Կաղանկատվացին (տե՛ս ծան. 3):  

4  А.Г. Периханян, Сасанидский судебник, «Книга тысячи судебных решений» 
(Mātakdān ī hazār dātastān), Ереван, 1973.  
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ստրկության (pat bandakih) և հանձնվել Որմիզդ-Պերոզ հրո տաճարին 
որպես ստրուկ (բանդակ): Այստեղ պարսավանքի հետ միասին արտա-
հայտվել է Եղիշեի բարոյական վեհությունը Միհրներսեհին վիճակված 
դառն ճակատագրի հանդեպ. հայ ժողովրդին պատճառած այդքան աղե-
տից հետո էլ հայ պատմիչը նրա մասին կարեկցանքով է խոսում՝ գրելով, 
թե Միհրներսեհը, հանձն առավ Հայոց աշխարհին հասցրած իր բազում 
վնասները, որոնց համար մեծ անարգանքով ուղարկվեց տուն, բայց եր-
բեք չամբաստանեց հայ կապյալ նախարարներին մինչև իր վախճանը. 
«Զի թէպէտ և փոխեցաւ նա ի գործոյ հազարապետութեանն արքունի, և ի 
բազում իրս գտաւ վնասակար, ինքն իսկ յանձն իւր կրթէր զաւեր աշխար-
հին Հայոց, վասն որոյ և մեծաւ անարգանօք յուղարկեցաւ ի տուն իւր, 
սակայն զկապելոցն (նախարարացն) ոչ երբէք չարախօս կամէր լինել 
մինչև ցօր վախճանի կենաց իւրոց»1: «Ի բազում իրս գտաւ վնասակար» 
բառացի վերցված է արքայից արքա Պերոզի արձակած դատավճռից. «ut 
nam i vinaskarih» (A.39,14)2: Ըստ երևույթին Եղիշեն տեսել է Պերոզի հրա-
մանը Հայաստանի նոր մարզպան նշանակված Ատրորմիզդի մոտ: 

 
* * * 

Հ. Գաթըրճյանը Եղիշեին է վերագրում Հին Կտակարանի «Եսուայ 
և դատաւորաց գրոց» մեկնությունները, ինչպես և այն, թե «Եղիշէ որ-
պէս ինքն պատմէ ի ճառի ուրեք Այլակերպութեան, գտաւ ի Պաղեստին, 
և այց արար միանձանց ի Թաբոր լերին»3: Մաշտոցի Մատենադարանի 
երկարամյա տնօրեն, ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանը հանգամանալից 
ուսումնասիրությամբ վերականգնել է Եղիշեի կորած Արարածոց մեկնու-
թյան բնագիրը4: Հայոց աշխարհին վիճակված աղետից հետո վրա հա-
սած հարաբերական խաղաղության միջոցին վճռելով անձնատուր լինել 
կրոնավորության, այն է՝ ճգնողական վարքի, նա հեռավոր ուղևորու-
թյուն է կատարում դեպի Պաղեստին, լինում Թաբոր լեռան վրա, որտեղ 
ըստ Ավետարանի տեղի է ունեցել Հիսուսի նշանավոր պայծառակեր-
պությունը կամ այլակերպությունը: Այդ տոնի և Թաբոր լեռան վրա 
ճգնող մենակյացների վարքի մասին շարադրել է «Ի Թաբօր լերին» և 

                                                 
1  Եղիշէ, էջ 195: 
2  А.Г. Периханян, Сасанидский судебник, стр. 424, գծատող 14: 
3  Հ. Գաթըրճեան Հինգերորդ դարու չորս հայ պատմագրութեանց ժամանակը - 

«Հանդէս Ամսօրեայ», Վիեննա, 1887, թիվ 1, էջ 9-12:  
4  Լ. Խաչիկյան, Եղիշեի «Արարածոց մեկնութիւնը», խմբագրությամբ` Լ. Տեր-

Պետրոսյանի, Երևան, 1992: 
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«Յաղագս միանձանց» ճառերը1: Պաղեստինից վերադառնալով, ըստ 
ավանդական կենսագրության, ցանկանալով անհայտ մնալ, որոշ 
ժամանակ ծածուկ ճգնել է Մոկաց աշխարհում՝ մի այրում, որ կոչվել է 
«Սուրբ այր Եղիշէի», բայց հովիվների կողմից հայտնաբերվելուց և 
հռչակվելուց հետո փոխադրվում է Ռշտունիք և մի քանի տարի էլ ճգնում 
Վանա ծովեզրին մոտ՝ մի այրում, որը նույնպես կոչվեց «սուրբ Եղիշէի 
այր»: Եվ՝ համաձայն ավանդական կենսագրության, այստեղ էլ նա 
վախճանվում է սակավ տարիներ անց, ենթադրաբար 470 թվից հետո: 
Նրան գտնելով մեռած՝ թաղում են նույն այրի մոտ: Իսկ Եղիշեի նշխար-
ների վերջին հանգրվանի մասին տեղեկություն է տալիս Ղ. Ալիշանը. 
«Նշխարքն Եղիշեայ փոխադրեալ գտանին այժմ ի Չաղար Աստուածա-
ծին վանս, ի ստորոտ բարձր և ծաղկավետ Արտոս լերին, որ ձգի ի հա-
րաւոյ գետոյն Խոշապայ և յարևելից հարաւոյ ծովուն Վանայ, և որ գոր-
ծէ զձորն Ոստանայ»: Թեև Ե. Տեր-Մինասյանի կարծիքով՝ «Եղիշեի 
նշխարների փոխադրումը ոչնչով հաստատված չէ2, բայց կասկած չկա, 
որ Ղ. Ալիշանը իր ժամանակի իրողությունն է հայտնում»:  

Եղիշեն Վարդանանց Պատմությունը պետք է ավարտած լինի ար-
քայից արքա Պերոզի գահակալության 5-րդ տարում՝ 462 թվին, քանի 
որ այդ տարի Պերոզը խոստանում է հաջորդ 6-րդ տարում թույլ տալ 
նախարարներին վերադառնալու Հայոց երկիր: Այս տեղեկությունը հա-
ղորդելով, պատմիչը խոստանում է կրկին անդրադառնալ այդ հարցին. 
«Բայց ի տեղի այսր ինձ դարձեալ գալ պիտի»3,– այս խոստման փոխա-
րեն գիրքն ավարտվում է Հայոց աշխարհի փափկասուն տիկնանց 
նվիրված այնպիսի պատկերաճոխ Ներբողյանով, որպիսին երբևիցե 
գրվել է կանացի առաքինության մասին: Եղիշեի հաղորդած տեղեկու-
թյունները Վարդանանց պատերազմի՝ զորքերի և զոհերի ստույգ թվա-
կան տվյալների և բազում այլ մանրամասների վերաբերյալ, նրա իրա-
զեկությունը տեղի ունեցած մերձավոր ու հեռավոր անցուդարձերին, 
Պատմությունն իսկապես էլ դարձնում են իրազեկ գործչի և ականատես 
հեղինակի ստեղծած վավերական երկ, իսկ նրա բանաստեղծական զո-
րեղ, պերճաբան խոսքը և վառվռուն երևակայությունը պատմական վա-
վերական երկը բարձրացնում են ազգային դյուցազնավեպի աստիճանի:  

                                                 
1  Սրբոյ Հօրն մերոյ Եղիշէի վարդապէտի Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1859 - 

«Ի Թաբօր լերին. Յայտնութիւն Տեառն առ Պետրոսեանց», էջ 213-239. «Բան 
խրատու. Յաղագս միանձանց», էջ 159-165: 

2  Ե. Տեր-Մինասյան, Պատմա-բանասիրական հետազոտություններ, Երևան, 1971, 
էջ 123: 

3  Եղիշէ, էջ 199:  
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Բանալի բառեր. պատմիչ, պատմություն, Եղիշե, վարդանանց, Շահա-
պիվանի ժողով 

     
Мушегян Альберт 

Автор войны Вардананц Егише и новое открытие  
своей личности 

 
Резюме 

Использовая убедительные аргументы работа рассматривает и 
регулирует вопрос автора войны Вардананц, который старейшина Егише 
приняв участие в Совете Шахапиван, в отличие от принятого в настоящее 
время мнению, что он был участником Совета Аштишате епископ Егише. 
Статья также обсуждает хронологию войны Вардананц, которая должна 
была закончиться в 5-м веке, в 462 году. 

 
  

 
Musheghyan Albert 

The Author of the Vardanants War Yeghishe and the New 
Discovery of His Personality 

 
Summary  

Using compelling arguments the work examines and adjusts the issue of 
the author of the Vardanants War, which is Christian elder Yeghishe taking part 
in the Shahapivan Council, unlike the currently accepted opinion that it is the 
participant of the Ashtishat council Bishop Yeghishe. The article also discusses 
chronology of the Vardanants War, which should have ended in the 5th century, 
in 462. 
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ՈՐՍԿԱՆՅԱՆ ՀԵՐԻՔՆԱԶ 

ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼՈՒ ԵՎ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ 
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՈՂԲԵՐԸ ՄԱՆՈՒԿ ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ 

 
Ընդգրկուն ու խորն է Մանուկ Աբեղյանի քննական տեսադաշտը: 

Իր հետազոտության ծիրում գտնվող յուրաքանչյուր հարցի մոտենալիս 
նա դրսևորել է սկզբունքայնություն, նյութը համակողմանի վերլուծու-
թյան ենթարկելու համար մշակել է հատուկ մեթոդներ, արժևորել է 
գրական երկը այլ ստեղծագործությունների հետ ունեցած աղերսներն ու 
առնչակցությունները բացահայտելու ճանապարհով և, որ ամենա-
կարևորն է, յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ փնտրել է ազգային 
գույն ու ոգի: 

Ներսես Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյ» և Ստեփանոս Օրբելյանի «Ողբ 
ի դիմաց Կաթուղիկէին» պատմաողբերի գրականագիտական վերլուծու-
թյան, երկու ստեղծագործությունների համադրության մեջ ևս հստակ 
դրսևորվում են գիտնականի հետազոտական մեկնակետերը: 

«Ողբ Եդեսիոյ»-ն Մանուկ Աբեղյանը համարում է Շնորհալու 
գլուխգործոցը: Անդրադառնալով քերթվածի թեմատիկային՝ նա փաս-
տում է, որ ողբի նյութը ո՛չ կրոնական է, ո՛չ կրոնավորներին է վերաբե-
րում, այլ աշխարհիկ է, բայց ոչ արևելյան հեքիաթ, այլ պատմական 
իրադարձություն. քաղաքական դեպքերն են դարձել ստեղծագործու-
թյան նյութ: Արձանագրելով, որ դա դարի ամենամեծ նորությունն էր՝ 
Աբեղյանը քերթվածի ինքնատիպությունը նախ և առաջ դրա մեջ է 
տեսնում, ապա գրում է. «Բայց միանգամայն այդ երկն իր մեջ լայնո-
րեն անդրադարձրած ունի հեղինակին ժամանակակից իրականությու-
նը, հասարակական և ազգային կյանքի իրական պատկերը, լի է հայ-
րենասիրական ոգևորությամբ, հարուստ և փայլուն նկարագիրներով, 
լինի խաղաղ և բարօր կյանքի, բնության ու շեն քաղաքների, թե՛ քա-
ջամարտիկ կռիվների, որ մղում են այլազգիների դեմ, և թե վերջիննե-
րի գործած վայրագությունների: Եվ այս ամենի վրա ընդարձակ ծավա-
լով սփռվում են հեղինակի հույզերն ու խոհերը, նրա զգայուն սրտի 
մորմոքն ու կսկիծը, նրա հույսերն ու տենչերը, որ միայն իրենը չեն, այլ 
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նաև իր ժամանակի քրիստոնեությանն ընդհանրապես և հայությանը 
մասնավորապես»1: 

Խորքային առումով տարողունակ, բանաձևային ընդգրկում ունե-
ցող բնորոշում, որն ի ցույց է դնում «Ողբի» ամենաէական կողմերը, 
միաժամանակ ուրվագծում այն մոտիվները, որոնք դառնալու են գրա-
կանագետի հետազոտության նյութը: Եթե հետևենք վերլուծության են-
թավերնագրերին, այն է՝ «Քերթվածի իրական պատմական նյութը և 
ծագումը», «Էական կողմը», «Իրականության հրապուրիչ ներբողը», 
«Բարբարոսական ռազմական գործողությունների ռեալիստական 
պատկերը», «Մահմեդականության և քրիստոնեության կռվի հիմնական 
պատճառը, մեղքը: Նոր հայացք: Երկբայություն», «Անեծքների շարա-
նը», «Քաղաքական լավատեսություն և լավ օրերի գեղեցիկ երազը: Աշ-
խարհիկ կյանքի ծարավն ու հաղթանակը բանաստեղծության մեջ», 
ապա ակնհայտ է, որ Աբեղյանը քայլ առ քայլ բացում, վերլուծում է «Ող-
բը»՝ հետևելով վերը մատնանշված հատկանիշներին: Նախ գիտնակա-
նը ներկայացնում է պատմական աղետալի իրադարձությունը, որը դար-
ձել է քերթվածի գործողության հիմքը, ապա վեր է հանում երկի ծագ-
ման դրդապատճառն ու նպատակները: Հետաքրքիր է, որ Աբեղյանի 
աչքից չի վրիպում փոքրիկ մի մանրամասնություն. նա վկայակոչում է 
Շնորհալու բառերը, որ «Ողբը» հորինել է ոչ թե «գիտունների», այլ Ապի-
րատի ու նրա նման «տխմարների» համար, ապա եզրակացնում է, որ 
այսպիսի ծագում ունենալով հանդերձ՝ Շնորհալին ստեղծել է «իր գրա-
կան վաստակների պսակը, եռանդով ոգված մի գեղեցիկ քերթված»2: 

Կարծում ենք՝ հենց այդ ուղղորդվածությունն էլ պայմանավորել է 
լեզվի մատչելիությունը, ժանրի ընտրությունը, ժանրային բովանդակու-
թյունից թելադրվող գեղարվեստական մի շարք հատկանիշները՝ ողբը 
շարադրելու համար ընտրված ձևը՝ դիմառնությունը՝ այնքա՜ն հարիր 
ազգային հոգեբանությանը, բազմահանգությունը, զգացմունքային լար-
վածությունը բարձրացնելու միտում ունեցող ներքին հանգավորումները, 
զգացմունքների ու խոհերի արտակարգ տպավորիչ պատկերներ ստեղ-
ծող պատկերավորման-արտահայտչական միջոցները: Ամեն ինչ միտ-
վում է նրան, որ խոսքը տեղ հասնի և ազդեցություն ունենա, ներգործի 
մասնավորապես Ապիրատի նման «մանուկ» տղաների վրա: 

«Ողբը» մասսայական ընթերցողին ուղղված ստեղծագործություն է, 
որն ունի թե՛ խրատաբարոյական միտում, թե՛ քաղաքական իրավիճակի 

                                                 
1  Մանուկ Աբեղյան, Երկեր, հ. Դ, Երևան, 1970, էջ 128: 
2  Մանուկ Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 129: 
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սթափ վերլուծությունից բխող եզրահանգումներ: Վարպետության, տա-
ղանդի շնորհիվ Շնորհալին կարողացել է հասնել իր նպատակին, և 
դրան մեծապես նպաստել է «Ողբը» շարադրելու համար ընտրված ձևը՝ 
դիմառնությունը, որը Աբեղյանը քերթվածի հորինվածքի գյուտն է հա-
մարում: Այն գեղեցկություն, ավելին՝ մեծ կենդանություն է տալիս երկին: 
Ճիշտ է, ինչպես մատնանշում է Աբեղյանը, հեղինակը երբեմն մոռանում 
է դիմառնությունը և գրում է իր անունից, կամ էլ կան տողեր, որոնք չեն 
հարմարվում ողբերգու կնոջ, բայց դա չի ստվերում քերթվածի գեղեց-
կությունը: «Կարդալիս,– գրում է Աբեղյանը,– մեծագույն մասամբ մո-
ռացվում է բարառնությունը, և մեզ թվում է, թե իրոք մի մանկակորույս, 
գորովագութ թշվառ կին է խոսողն ու կոծողը, Եդեսիայի տիրուհին, որ 
լալով պատմում է իր գլխին եկածները: Եվ այդ կենդանի մարդկային 
էակի դառն ցավն և աղեկտուր արտասուքը համակում է մեզ ի գութ և ի 
խանդաղատանք»1: Այս տողերում ըստ էության ընդգծվում է Աբեղյանի 
համար բանաստեղծական երկը արժևորելու ամենակարևոր չափանիշ-
ներից մեկը՝ մարդկային հոգու, ներաշխարհի բացահայտումը: 

Ելնելով գրական երկը վերլուծելու իր սկզբունքներից՝ Աբեղյանը 
ներկայացնում է ժամանակի հասարակական և ազգային իրական 
կյանքի պատկերը, հասնում Արիստակես Լաստիվերտցու ժամանակնե-
րը, ով արդեն մորմոքվում էր Հայաստանի անկման, շեն երկրի ավեր-
ման համար: Աբեղյանի նպատակն է ցույց տալ, որ Շնորհալին, ի դեմս 
Եդեսիայի, երգել է նաև Հայաստանի իրականությունը, որովհետև դեպ-
քերն ու աղետալից վիճակը շատ կողմերով նման են եղել: Բացի այդ, 
Շնորհալին Եդեսիային ողբակից է հրավիրում Վաղարշապատ, Անի քա-
ղաքներին: Աբեղյանը ցավով արձանագրում է, որ Շնորհալու այս 
տխուր ողբերգով Վաղարշապատն ու Անին դառնում են Հայաստանի 
անցյալ մեծության սիմվոլներ, նույնիսկ 19-րդ դարում ստեղծված «Մայր 
Հայաստանի» կոչվող նկարի գաղափարը առնված է «Ողբի» այն տողե-
րից, որոնցով Շնորհալին պատկերացրել է ավեր Հայաստանը. «Նըս-
տիս որբ և այրի, տըխուր դիմօք՝ զերթ ի սըգի»: 

Աբեղյանը Շնորհալու երկի ամենաէական կողմը համարում է հայ-
րենասիրական նվագը: Հետադարձ հայացքը՝ ուղղված հայ գրականու-
թյանը, թույլ է տալիս գիտնականին ասելու, որ մինչ այդ չենք ունեցել 
չափածո հանգավոր բանաստեղծություն, ուր հնչի անկեղծ կարոտ կո-
րած քաղաքական ազատության համար, և հնչի տենչանք՝ ունենալու 
այն հին երկիրը: Աբեղյանը Շնորհալու «Ողբը» բնորոշում է իբրև «մեր 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 130: 
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ժողովրդի դարավոր վերքերի առաջին բանաստեղծական ողբ», «հայ-
րենասերի ողբ», «առաջին «Վերք Հայաստանին»«: 

Շարադրանքում ակնառու է իր իսկ՝ գրականագետ քաղաքացու 
կերպարը. քերթվածի հայրենասիրական բովանդակության մասին Աբե-
ղյանը խոսում է առանձնակի ոգևորությամբ, նրա սեղմ խոսքը դառնում 
է երկարաշունչ, մեջբերումները՝ ընդարձակ: Աբեղյանը մատնանշում է 
քերթվածում առաջադրված մեկ այլ խնդիր՝ քրիստոնյա և մահմեդական 
ժողովուրդների հակամարտությունը, և նորից, ամփոփելով իր դիտար-
կումները, հստակ բանաձևում է քերթվածի էությունը. «քրիստոնեության 
և մահմեդականության հակամարտություն և հայրենասիրական ողբեր-
գություն այլազգիներից կրած ավերմունքի հիման վրա»1: 

Եթե Արիստակես Լաստիվերտցին տարակուսում էր, թե սելջու-
կյան թուրքերը, տարիներ շարունակ հարևան լինելով, չարություն են 
նյութում հայերի հանդեպ, ապա Շնորհալին արդեն նրանց բնորոշում է 
իբրև գազանացած արյունարբուներ, որոնց սուրը մեր արյանն է ծարա-
վի և չի հագենա երբևէ: Շնորհալին ունի դրա բացատրությունը. պատ-
ճառը տարբեր կրոնական հակասության մեջ է: Մի մեկնաբանություն, 
որ, ըստ Աբեղյանի, շատ բնական էր այն դարերում: Գիտնականը, սա-
կայն, միևնույն ժամանակ նկատում է, որ Շնորհալին այդ հարցում 
առաջ չի անցնում հին մեկնաբաններից և քրիստոնյաներին հասած 
աղետների պատճառը համարում է աստվածային պատիժ մեղքերի հա-
մար: Այսինքն՝ փաստելով հանդերձ, որ «մեր բանաստեղծությունը 12-րդ 
դարի կեսին արդեն երկնքից իջել էր երկիր և դարձել կյանքի և բնու-
թյան գեղեցիկ արտացոլումը ոչ միայն իր ընդհանուր էությամբ, այլև բո-
վանդակային մանրամասներով…»2՝ Աբեղյանն ընդունում է Շնորհալու 
աշխարհայացքը ձևավորած հոգևոր մթնոլորտի ազդեցությունը: 

Գիտնականը, սակայն, անբնական է համարում ողբացող կնոջ բե-
րանից լսել 182 տող երկար ու բարակ օրինակներ Ս. Գրքից: Նա նկա-
տում է, որ հատվածը վնասում է երկի վայելչահյուս գեղեցկությանը, և 
կարծում է, որ հետո է ավելացված՝ իբրև խոհուն մարդկանց՝ Աստծու 
դատաստանի իրավացի լինելու մասին երկբայության ոգու արտահայ-
տություն: 

Նշենք, որ Գրիգոր Հակոբյանից և Մանուկ Աբեղյանից հետո գրա-
կանագետները գրեթե չեն անդրադարձել այդ հատվածին և իրենց գնա-
հատականներում հիմնականում երկրորդական պլան են մղել «Ողբի» 

                                                 
1  Մանուկ Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 131: 
2  Մանուկ Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 131: 
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կրոնական ելակետը: Սա ևս վկայում է Աբեղյան գիտնականի անաչա-
ռության մասին: Կարծում ենք միայն, որ հատվածը, եթե անգամ վնա-
սում է երկի հյուսվածքին, ի սկզբանե «Ողբի» մտահղացման մի օղակն է 
եղել: Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտել է Շնորհալու «Ողբի» կապը 
ասորական գրականությանը, նրանում՝ Հովհաննես Մերդինցու և նրա 
հակառակորդների միջև ծագած բանավեճի արձագանքը1: 

Մերդինցին առաջ էր քաշում այն տեսակետը, որ ֆրանկների զոր-
քի՝ քաղաքում լինելու դեպքում Եդեսիան չէր ընկնի թուրքերի ձեռքը: -
Բանաստեղծը հակաճառում է Մերդինցու նման մտածողներին՝ նշելով, 
որ Զանգին ինքնին ոչնչություն է, և երկնային թագավորն է տնօրինում 
կյանքը: Ոչ միայն այդ հատվածում, այլև քերթվածի այլ էջերում ևս 
Շնորհալին շեշտում է, որ Աստծո պատվիրանները մոռանալու պատճա-
ռով է պատժվում քաղաքը: Քրիստոնեական վարդապետության ճշմար-
տությունների վրա է հենվում բանաստեղծը նաև հոգու և մարմնի, դա-
տաստանի և հատուցման մասին խոսելիս: Այդ ճշմարտության վրա է 
խարսխվում Շնորհալու լավատեսությունը ևս. նահատակներն անճառ 
լույսով պիտի լուսավորվեն, և դա կլինի մնացողներին մխիթարություն, 
իսկ քրիստոնյաները պիտի հաղթեն մահմեդականներին: 

Քննելով այս հարցը՝ Աբեղյանը նկատում է, որ Շնորհալու լավատե-
սությունն այդքանով չի սահմանափակվում: Նա զուգահեռ է անցկաց-
նում Հովհաննես Սարկավագի և Ներսես Շնորհալու հայացքների միջև. 
«Հովհաննես Սարկավագն իր գրած աղոթքով2 խնդրում է աստծուն, որ 
արտասվահոս տրտմությամբ վտարված ու ցրված ժողովուրդը ժողովվի 
ուրախությամբ և փրկվի. նույնը Շնորհալին երևակայում է արդեն շատ 
շուտով կատարելի, նույնիսկ ավելի շուտ, քան մի տարի («Զի չէ ամով 
այս լինելոց»)3: 

Աբեղյանն արժևորում է քերթվածը նաև նրանով, որ մեծ կրոնասեր 
լինելով՝ Շնորհալին չի քարոզում «Մի՛ կալ հակառակ չարին» սկզբունքը, 
այլ դրվատում է քաջամարտիկ կռիվը այլազգի թշնամիների դեմ՝ նրանցից 
պաշտպանվելու համար: Միաժամանակ նա դեռ 12-րդ դարում բանա-
ստեղծել է խաչակրության մասին, այն, որ, մեր «Եդեսիոյ ողբի» հորինու-
մից չորս հարյուր տարի հետո ծնված իտալացի բանաստեղծ Տորկվատո 
Տասսոն պիտի երգեր իր «Ազատված Երուսաղեմ» հռչակավոր վիպական 

                                                 
1  Տե՛ս «Ներսես Շնորհալի», հոդվածների ժողովածու, Երևան, 1977, էջ 202-211: 
2  Մ. Աբեղյանը նկատի ունի Հովհաննես Սարկավագի՝ ի պատիվ Ղևոնդյանց ոգած 

շարականը՝ «Պայծառացան այսօր» 
3  Մանուկ Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 145: 



51 
 

քերթվածի մեջ»1: Աբեղյանը կարևորում է այն հանգամանքը, որ Շնորհա-
լու քերթվածը լի է կենսասիրությամբ, և դա ոչ միայն հեղինակի, այլև ժա-
մանակի հասարակության բաղձանքի արտահայտությունն էր: «Այսպի-
սով,– գրում է Աբեղյանը,– վերջ է տրվում նարեկյան խիստ կրոնա-ճգնա-
վորական հայացքին մեր բանաստեղծության մեջ, միաժամանակ և 
սկիզբ է դրվում մի քաղաքական գեղեցիկ երազի-արևելյան քրիստոնյա-
ների լավ օրեր և վերածաղկում եվրոպացիների օգնությամբ»2: 

Նշենք, որ Շնորհալու մտայնությունը՝ խարսխված Ներսես 
Պարթևի մարգարեության վրա, այն է՝ կործանված Հայոց աշխարհի 
փրկությունը հռոմեացիների՝ «ֆրանկների» ձեռքով է լինելու, նաև 
պատմական իրողություն էր և ոչ միայն բանաստեղծի երազանք ու ակն-
կալություն: Մեր համոզմամբ՝ Շնորհալին երկը գրել է ոչ թե 1145թ., այլ 
1146թ. սկզբին, երբ խաչակիրների նախապատրաստությունները որո-
շակի էին դարձել՝ Շնորհալուն հավատ ընծայելու համար, որ կիրակա-
նանա Ներսես Մեծի մարգարեությունը: 

Աբեղյանը իբրև քերթվածի հորինման տարեթիվ նշում է 1145թ. 
կամ 1146թ.՝ չցանկանալով առանց հիմնավոր կռվանների որոշակիաց-
նել այն: 

Կարևորելով գեղարվեստական ստեղծագործության հասարակա-
կան-գաղափարական միտվածությունը՝ Աբեղյանը նաև մեծ ուշադրու-
թյուն է դարձնում գեղարվեստական ստեղծագործության ձևին: Այս 
առումով նա Շնորհալու մեծությունը տեսնում է նախ բնությունն ինքն 
իբրև երգի նյութ դարձնելու մեջ. բնությունը Շնորհալու մոտ պատկեր 
կամ նմանություն չէ կամ էլ այլաբանություն: Աբեղյանը հավաստում է, 
որ նախորդ շրջանում ունենք Նարեկացու Վարդավառի տաղը, բայց 
այն հետապնդում է կրոնական նպատակ ու դիտում: Կլասիկ պատմա-
գիրներից մասնավորապես Մովսես Խորենացին գործողության վայրերի 
մի քանի գեղեցիկ կարճ նկարագիրներ ունի, բայց ոչ ոտանավոր և այն-
պես մաքուր բանաստեղծական, ինչպես Շնորհալին: Վերջինս ոչ թե 
սառն ու անտարբեր պատկերահանում է բնությունը, այլ տալիս է հույ-
զով տոգորված նկարագիր: 

Աբեղյանն արժևորում է Շնորհալու քերթվածում առկա ռազմական 
գործողությունների ռեալիստական պատկերները, որոնք նա շարադրել է 
մեծ տաղանդով ու բանաստեղծական կենդանի հյուսվածքով: Պատկեր-
ներն Աբեղյանը համեմատում է շարունակ փոփոխվող նկարի հետ: 

                                                 
1  Մանուկ Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 146: 
2  Նույն տեղում, էջ 146: 
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Այդ տեսարաններին անդրադառնալիս Աբեղյանի շարադրանքը դառ-
նում է նկարագրական, վերապատմում է գործողությունները՝ կարծես 
ինքն իրեն արդարացնելով. «Կարելի չէ առանց հուզվելու կարդալ նրա 
մեծ արվեստով հյուսված այդ հատվածի տողերը, որ իրականության ռե-
ալիստորեն գծված պատկերն է, մի իրականության, որ հաճախ է տեղի 
ունեցել: Դրանք նկարագիր լինելով հանդերձ՝ և ՛ ողբ են, և՛ ցավի ճիչեր»1: 

Աբեղյանն անդրադառնում է ժողովրդական ոճին և լեզվաձևերին 
բնորոշ անեծքների կիրառմանը: Եթե դրանք հարիր չեն մեղմ ու բարի 
հոգի ունեցող հեղինակին, ապա միանգամայն արդարացված են որդե-
կորույս Որբևայրու համար: Գրականագետը դժվարանում է տողեր ընտ-
րել, որովհետև բոլորն ազդու են, բուռն և ուժեղ և նույնիսկ ճնշող են չա-
րաբաղձ արտահայտությունների կուտակությամբ: 

Հորինվածքի ուժեղ կողմերից մեկն Աբեղյանը համարում է այն, որ 
բարկացայտ ու ցասումնալից անեծքներից հետո բանաստեղծը հորի-
նում է մի զորեղ հակադրություն՝ բացելով անիծողի սրտի քնքուշ խորշե-
րը՝ պարզաբանելով անեծքների հիմքը: 

Աբեղյանը գնահատում է Շնորհալու վարպետությունը նաև այն 
հարցում, որ պատմությունը հյուսել է բայերի անցյալ ժամանակով՝ ուժե-
ղացնելով ներազդեցությունը ընթերցողի վրա: Գիտնականը չի վարա-
նում գրելու, որ քերթվածը բանաստեղծը վիպերգել է մեծ հմտությամբ, 
իբրև մի գիտակ անձ, որ արդեն իշխում է իր՝ կատարելության հասած 
արվեստին՝ «երևան բերելով բացադրության թեթև ճոխություն և փայ-
լուն գյուտեր»: Թերևս այդ փայլուն գյուտերն են պատճառը, որ «Ողբի» 
գեղարվեստական առանձնահատկություններին անդրադառնալիս Աբե-
ղյանի պարզ շարադրանքը ձեռք է բերում բանաստեղծական պատկե-
րավորություն: Այսպես, Աբեղյանը գրում է. «Ողբի մեջ Շնորհալին մեղմ 
և անուշ, բայց և գունեղ ու նկարեն ոճով, երփնագրել է տեսարանը», 
կամ՝ «քաղաքի գեղեցկությունը պատկերում է մերթ շքեղ նմանություն-
ներով, մերթ մի երկու նկարչական բառով միայն, երբեմն անմոռանալի 
հստակ ու հոսուն տողերով», մեկ այլ դեպքում՝ Շնորհալին «վիպերգել է 
վճիտ ոճով»2: Աբեղյանը մասնավորապես կարևորում է այն, որ Շնոր-
հալին չի դիմել արվեստակյալ պերճության ու փայլի: Ամեն ինչ թեթև է 
ու ճաշակավոր, անբռնազբոս ու կենդանի, առանց ավելորդ զարդա-
րանքների, ամեն ինչ հյուսվել է մեծ ներշնչումով ու ոգևորությամբ: 

                                                 
1  Մանուկ Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 138: 
2  Նույն տեղում, էջ 135, 137: 
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Աբեղյանը եզրակացնում է, որ Շնորհալին ծանոթ է եղել Հովհան-
նես Սարկավագի տեսությանը, թե բանաստեղծը հետևում է բնությանը, 
որ է՝ իրականությունը, և հմտորեն կիրառել է այն: Նա իր համոզմունքն 
է արտահայտում, որ Շնորհալին եթե անգամ ծանոթ էլ չլիներ այդ 
տեսությանը, միևնույն է, դա ժամանակի ոգու պահանջն էր, որին ար-
ձագանքում էր բանաստեղծը: 

«Ողբի» վերլուծությունն Աբեղյանն ամփոփում է՝ մեկ անգամ ևս 
արձանագրելով, որ քերթվածի ինքնատիպությունը նախ և առաջ աշ-
խարհիկ իրականությանը անդրադառնալու մեջ է, թեկուզև այն կողմե-
րով, ինչքանով հնարավոր էր՝ «չպարսավվելու համար անդուռն բերան-
ներից»: Համեմատությունը խաչակրության քերթող իտալացի բանաս-
տեղծի նշանավոր երկի և արևելյան արաբական ստեղծագործություննե-
րի հետ թույլ է տալիս Աբեղյանին վստահաբար ասել, որ միջնադարի հա-
մաշխարհային գրականության համապատկերում մենք 12-րդ դարում ար-
դեն ունենք բանաստեղծ՝ իրականության մաքուր ընկալումով, հեռու վի-
պական հրաշալիքներից, և դա նոր մտավոր հոսանքի հաղթանակն էր: 

Քերթվածի պատմական հիմքի, ժամանակաշրջանի քաղաքական 
դեպքերի, 13-րդ դարում տեղի ունեցած բեկումնային իրադարձություն-
ների վերհանումով է Աբեղյանը վերլուծում նաև Ստեփանոս Օրբելյանի 
«Ողբը»՝ սկզբից ևեթ տալով քերթվածի բովանդակային բնորոշումը՝ 
«քնարական քերթված, որ իր մեջ անդրադարձրել է հեղինակի և նրա 
ժամանակի հայ հայրենասիրական ոգին ու խոկերը»: 

Աբեղյանն ուշադրություն է դարձնում թե՛ վերնագրում, թե՛ Հիշա-
տակարանում բերված փաստին. Խաչատուր անունով րաբունապետն է 
մղել հեղինակին գրելու քերթվածը: Հենց սրա վրա էլ խարսխվում է 
գիտնականի եղրակացությունը, որ բանաստեղծությունը ոչ միայն 
անձնական խոհերի արդյունք է, այլ նաև Խաչատուր Կեչառեցու և նրա 
նման մտածողների հայացքների արտահայտություն: Ավելին՝ հիշատա-
կարանից Աբեղյանը քաղում է իր ենթադրությունները հիմնավորող 
կարևոր մի տեղեկություն ևս. Խաչատուրը եկել է Արարատյան տնից: 
Իսկ սա արդեն ուղղորդում է Աբեղյանին՝ կառուցելու իր տեսությունը՝ 
երկի գաղափարական բովանդակության մեկնաբանման շուրջ: 

Պատմական փաստերի համադրումը հնարավորություն է տալիս 
գիտնականին հասկանալու տիրող տրամադրությունը: Կիլիկյան Հայոց 
թագավորությունը վտանգված էր մահմեդական տերություններից: 
Արևմտյան հայ հոգևորականությունը գնում էր կրոնական զիջումների 
հունա-հռոմեական եկեղեցիների առջև: Սա գժտության պատճառ էր 
դարձել արևելյան և արևմտյան հայ եկեղեցիների միջև: Աբեղյանի 



54 
 

խորին համոզմամբ՝ քերթվածը չի կարելի բնորոշել միայն ողբ, և վեր-
նագիրը, որ հնարավոր է՝ հեղինակի գրածը չէ, լիովին չի արտահայ-
տում քերթվածի բովանդակության էական կողմերը: Այստեղ էական է 
քարոզը՝ կաթողիկոսական աթոռը փոխադրել Արևելք, և ոչ միայն դա: 

Եթե Շնորհալու «Ողբը» գնահատելիս Աբեղյանը հետադարձ հա-
յացք է գցում ողջ հայ գրականությանը, ապա Օրբելյանի «Ողբը» քննե-
լիս նա շարունակ զուգահեռներ է տանում Շնորհալու և Օրբելյանի ողբե-
րի միջև՝ թե՛ գաղափարական-բովանդակային, թե՛ գեղարվեստական 
առումով:  

Շնորհալին արտահայտում է 12-րդ դարի կեսերի արևմտյան հայու-
թյան հայացքները. երկրորդ խաչակրաց արշավանքները կբերեն փրկու-
թյուն, և հալածված քրիստոնյաներն ի վերջո ուրախ և երջանիկ կապրեն 
իրենց տարածքներում: «Շնորհալին,– գրում է Աբեղյանը,– ողբում էր Հա-
յաստանի քաղաքական իշխանության կործանումը, բայց չէր մտածում 
Հայոց աշխարհում անկախ հայկական թագավորություն ստեղծելու մա-
սին»1: Իսկ Օրբելյանը 13-րդ դարի վերջին արտահայտում է բուն հայաս-
տանցիների իղձերն ու տենչերը: Դա նոր ազգային գաղափարախոսու-
թյուն էր. ցրված հայերը պետք է հավաքվեն մայր հայրենիքում, և Վա-
ղարշապատը պետք է լինի ոչ միայն եկեղեցական, այլև քաղաքական 
կենտրոն: Այս ձգտման քաղաքական հիմքը պայմանավորված էր մահմե-
դականացած թաթարների մոլեռանդության պատճառով ստեղծված իրա-
վիճակով, որ հանգամանորեն ներկայացնում է Աբեղյանը: 

Եվ ինչպես Շնորհալին էր գտել նյութին համապատասխան հորին-
վածք, այնպես էլ Օրբելյանը. նա իր գաղափարները քարոզում է իբրև 
«Արքայուհի» անձնավորված Կաթուղիկեի բերանով: Այս առումով 
Աբեղյանը քերթվածը նմանեցնում է միտումնավոր վիպական բանաս-
տեղծությանը, ուր անուղղելի տրվում է բարոյական ուսում: Աբեղյանը հա-
վաստում է, որ թեև ձևը գեղեցիկ է մտածված, սակայն ըստ ոճի և ման-
րամասների արտահայտության աղքատ է, չունի պերճություն: Քերթվածի 
ձևական թերությունը ոչ թե հասարակ ոճի մեջ է, այլ պակաս ինքնուրույ-
նության: Դա մասամբ նմանություն է Շնորհալու «Եդեսիոյ Ողբին»: 

Աբեղյանն ավելորդ է համարում կատարել երկու ստեղծագործու-
թյունների մանրամասն համեմատություն, այլ բերում է մի քանի ընդհա-
նուր գծեր, ինչպես դիմառնությունը, ողբակցության կանչելը, հին լավ 
օրերի և ժամանակակից աղետալի վիճակի հանդիպադրությունը, որ 
Շնորհալուց առաջ էլ կա Լաստիվերտցու մոտ, «ուր» բառով սկսվող 

                                                 
1  Մանուկ Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 259: 
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ճարտասանական հարցումները: Աբեղյանը նկատում է նաև մի քանի 
պատկերների ակնհայտ նմանություններ, ինչպես՝ «Շնորհալին ունի 
«Քարամբ ծեծեմ կուրծըս սրտի», Օրբելյանը՝ «Զկուրծքըն բախէր քա-
րամբ ուժգին»: Անցնել և այլևս չերևալ ստվերի պես կամ երազի պես. 
կամ «Որպէս ծաղիկ ամարայնի» (Շն.), «Որպես ծաղիկ ամարայնոյն» 
(Օրբ.)»1: 

Արդարացի լինելու համար Աբեղյանը նրբանկատորեն նշում է, որ 
այդ ամենը, բացի բարառնությունից, կարող էին իրարից անկախ ծա-
գած լինել. շատ դարձվածներ ու ճարտասանական, բանաստեղծական 
պատկերներ բխում են ուղղակի նյութի նմանությունից: Գիտնականն 
ավելի կարևորում է քերթվածի անկեղծությունը, քերթվածին կենդանու-
թյուն տվող ջերմ զգացմունքը: Նա մատնանշում է, որ հենց այդ անկեղ-
ծությունն էլ մղում է ընթերցողին մտորելու «Ողբի» էական գաղափարի 
շուրջ: 

Օրբելյանի «Ողբի» վերլուծության մեջ հատկապես դրսևորվում է 
Աբեղյան գրականագետի խառնվածքը. անկեղծությամբ շարադրված, 
բայց ձևական հատկանիշներով ոչ ինքնատիպ քերթվածը կարևորվում 
է գաղափարով՝ խտացած, խորացած հայրենասիրությամբ՝ դարձած մի 
կոնկրետ ձգտում: «Այդ այլևս ոչ թե լոկ ողբ էր, ոչ թե տարագիր ժո-
ղովրդին հավաքելու և փրկելու մի տարտամ իղձ և աղոթք էր, որ երգել 
էր դեռ Հովհաննես (Յովհաննէս) Սարկավագ Վարդապետը. ոչ թե մի 
երազ արևմտյան ազգերի ձեռով փրկվելու արևելյան քրիստոնեության 
հետ, այլ քարոզվում էր վերջ տալ ողբանքին, խնամ տանել սեփական 
երկրին, ձգտել բնիկ երկրում ունենալ եկեղեցական կենտրոնը և 
Այրարատյան դաշտում, իր նախկին վայրում, վերանորոգելու Հայոց 
թագավորական գահը: Այս արդեն մի նոր ու մեծ, պարզ ու որոշ զար-
գացում էր մեր հայրենասիրական երգի մեջ արծարծված գաղափարի- 
սիրով կապվել բուն հայկական երկրի հետ և կլինի «նորոգում»«2: 

Լայնահայաց տեսադաշտի, խորաթափանց մտքի, մանրազնին 
դիտարկումների շնորհիվ Աբեղյանը հանգում է հիմնադրութային նշա-
նակություն ունեցող այսպիսի եզրակացության՝ բացահայտելով յուրա-
քանչյուր հեղինակի աշխարհայեցողությունը՝ արտահայտված Ողբերի 
մեջ: Նրանց շարքում նա չի մոռանում Հովհաննես Սարկավագին, որն 
իր շարականով սկիզբ էր դրել նոր բովանդակությամբ ու նոր ոգով հայ-
րենասիրական երգին: 

                                                 
1  Նույն տեղում էջ 270-271: 
2  Մանուկ Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 270: 
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Այսպիսով՝ Ներսես Շնորհալու և Ստեփանոս Օրբելյանի Ողբերի 
Աբեղյանի գնահատությունը թույլ է տալիս արձանագրելու, որ Աբեղյանի 
փաստարկված եզրահանգումները կատարվում են դարաշրջանի իրա-
դարձությունների գիտական լուսաբանմամբ: Յուրաքանչյուր վերլուծու-
թյուն սկսելիս նա ներկայացնում է իր ուսումնասիրության ընդգրկման 
սահմանները՝ բանաձևելով իր ասելիքը: 

Գիտնականը ուսումնասիրության շրջանակների մեջ է առնում բա-
նաստեղծների աշխարհայացքը, գեղագիտական ըմբռնումներն ու իդե-
ալները, քննության նյութ է դարձնում ստեղծագործությունների թեմա-
տիկան, գաղափարական բովանդակությունը, սյուժեն, ծագման նա-
խադրյալները, դրդապատճառները, վերնագրերը: Անէական թվացող 
մանրամասներն անգամ դառնում են մեկնաբանությունների հիմք: 
Քննվող ստեղծագործությունները գիտնականը դիտարկում է հայ գրա-
կանության համատեքստում, երբեմն՝ համաշխարհային գրականության 
համապատկերում, և «Հայոց հին գրականության պատմության» շրջա-
նակներում հնարավորինս վեր է հանում յուրաքանչյուրի ինքնատիպու-
թյունը, գեղարվեստականությունն ընդգծող էական կողմերը: 

Մանուկ Աբեղյանի վերլուծություններն առ այսօր ուղենիշ են գրա-
կանագիտական հետազոտությունների համար: 

 
Բանալի բառեր. Մանուկ Աբեղյան, Ներսես Շնորհալի, Ստեփանոս 
Օրբելյան: 
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Ворсканян Эрикназ 
Исторический плач Нерсеса Шнорали и Степаноса Орбеляна в 

оценке Манука Абегяна. 
 

Резюме 
В статье рассматриваются принципы Манука Абегяна, его точка 

зрения и основные методы анализа исторических плачей Нерсеса Шнорали 
и Степаноса Орбеляна, а также выводы, которые основываются на 
сравнении двух плачей. 

Абегян оценивает исторический плач в контексте армянской 
литературы, он показывает новизну каждого плача и общие аспекты плачей 
в целом. 
 
 

Vorskanyan Heriqnaz 
The historical Lamentations by Nerses Shnorhali and Stepanos 

Orbelyan from Evaluation of Manuk Abeghyan  
 

Summary 
The article aims to discuss Manuk Abeghyan’s principles, basic viewpoints 

and methods in the analysis of the historical lamentations by Nerses Shnorhali 
and Stepanos Orbelyan, as well as the conclusions that feat from the 
comparison of two lamentations. 

Abeghyan evaluates the historical Lamentations in the context of Armenian 
literature, he shows the novelty of each lamentation and the common aspects of 
lamentations in general. 
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ԷԴՈՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿ 

ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐՅԱՆԻ «ԶՂՋՈՒՄԸ» 
 
Պ. Դուրյանի «Զղջումը» գրված է 1871թ. և, ինչպես հայտնի է, 

գրված է «Տրտունջք»-ից հետո, որի հետ նա ունի հոգեբանական-իմաս-
տաբանական առնչություններ: Երկրորդ վերնագիրը («Օր մը վերջը») 
մատնանշում է ոչ այնքան ժամանակային, որքան կոնտեքստային հա-
րաբերությունները, այսինքն` տվյալ տեքստին նախորդում է մի ուրիշ 
տեքստ: Ժամանակային ակնարկը («Օր մը վերջը») ընթերցողին հղում 
է մի ուրիշ ժամանակի, որը նախորդել է նրան, հետևաբար ներկայաց-
վող ստեղծագործության մեջ մտնում է սյուժետային մի գիծ, որը կարող 
է վերակոդավորել այն և ստեղծել կոնտեքստային նոր հարաբերու-
թյուններ՝ ընթերցողին հասկացնելով, որ տվյալ սյուժետային գիծը ունի 
մի այլ սկիզբ, ժամանակային մի ուրիշ հանգույց, որի մասին միայն ակ-
նարկվում է: Բանաստեղծության ստեղծման ժամանակը և նրա մեջ վե-
րակառուցվող ժամանակը չեն համընկնում միմյանց, հետևաբար մենք 
գործ ունենք ժամանակային երկու զուգահեռների հետ, որոնք հյուսված 
են իրար և որոնցից յուրաքանչյուրը վերաիմաստավորվում է մյուսի մի-
ջոցով: Մյուս կողմից, այս երկուսին ավելանում է ևս մեկը, այն, ինչի մա-
սին տեքստի մեջ չկա որևէ խոսք, ակնարկ կամ որևէ այլ արտահայտու-
թյուն, բայց որը կազմում է ստեղծագործության ներքին-հոգեբանական 
ֆոնը, ինֆորմացիոն այն երկրորդ պլանը, որը գործում է տեքստի «թի-
կունքում»՝ շարժման մեջ դնելով նրա կառուցվածքային բոլոր ձևերն ու 
միավորները (կոմպոզիցիան, կոնֆլիկտը, սյուժետային գիծը, լեզվա-
զարգացումը, ռիթմը, ինտոնացիան և այլն): Դա կարելի է կոչել դրդա-
պատճառ կամ այսպես ասած՝ նախա-ինֆորմացիա, որը արտաքին 
ձևի մեջ բացակայելով՝ ներքին ձևի մեջ հանդես է գալիս որպես որևէ 
ձևով չտարբերակված հոգեբանական իրականություն, որի վրա կա-
ռուցվում է ողջ տեքստը (դա բանաստեղծի կենսագրական փաստն է՝ 
հիվանդությունը, ֆիզիկական և հոգեկան ուժերի քայքայման ու ջլատ-
ման ընթացքը, գոյության և չգոյության «սահմանային իրավիճակը»): Այս-
պիսով, կարող ենք բացահայտել ժամանակային երեք մակարդակ՝ 1) 
դրդապատճառը, ստեղծագործության նախա-ինֆորմացիոն ժամանակը, 
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որը նախորդում է բոլորին, բ) բուն նկարագրվող ժամանակը՝ «Օր մը 
վերջը», որ մատնանշում է նախորդ «օրը»՝ որպես նրա անմիջական 
հետևանք, և 3) ստեղծագործության ստեղծման ժամանակը, երբ նա վե-
րապրում է նախորդ վիճակները: Անմիջական «զղջումը» վերաբերում է 
երրորդ ժամանակին, երբ նա գիտակցում է իր ներքին իրադրությունը, 
ըմբռնում և վերագնահատում այն ամենը, ինչ կատարվում է իր հետ, 
ձեռք տալիս իր ճակատագրի ամենացավոտ և ողբերգական կենտրոն-
ներին: Գիտակցությունը, ավելի ճշգրիտ՝ ինքնագիտակցությունը լուսա-
վորում է բանաստեղծի ողջ ներքին ռելիեֆը, տեսնում իրականության 
«հատակը», ճակատագրի անխուսափելի դատավճիռը, նրա «սև հեղե-
ղը», որը սովորաբար կապված է նրանից «օր մը առաջ» գրած 
«Տրտունջքի» հետ (այդ մասին նշված է ենթավերնագրի մեջ՝ «Օր մը 
վերջը»): Տեքստի կարճ և սեղմ տարածության մեջ (ընդամենը 18 տող) 
ստեղծվում է ժամանակային մի բարդ հյուսվածք, իմաստա-հոգեբանա-
կան լարված և դրամատիկ իրավիճակ, որի նմանը դժվար է գտնել հա-
մաշխարհային պոեզիայի մեջ: Կոմպոզիցիան կարելի է բաժանել երեք 
մասի՝ 1) մեկից ութերորդ տողերը, 2) 9-ից տասնչորսերորդ տողերը, 3) 
տասնհինգից տասնութերորդ տողերը: Կոմպոզիցիոն այս զարգացման 
առանձնահատուկ կողմը, որով նա տարբերվում է Պետրոս Դուրյանի 
մյուս բանաստեղծություններից (բացառությամբ «Հայուհին» վերնագրով 
բանաստեղծության), այն է, որ այնտեղ զարգացումը կատարվում է եր-
կու պլանով՝ պատմողական-սյուժետային և արտահայտչական, որը 
բնորոշ չէ նրա պոեզիային, քանի որ նրա լեզվամտածողությունը, ի վեր-
ջո, ունի զուտ արտահայտչական բնույթ՝ ելնելով նրա լիրիկական սկզ-
բունքներից: Խոսքի արտաքին մակարդակը (սյուժետային, նկարագրա-
կան, պատմողական) ստորադասված է ներքինին՝ արտահայտչակա-
նին, որը, ինչպես հայտնի է, լիրիկայի մենաշնորհն է (նա ոչ թե պատ-
մում է, այլ արտահայտում): Ռոմանտիզմի համար, որը ամբողջովին 
կառուցվում է անհատական հոգու հիմքերի վրա (ինչպես գիտենք, 
մարդու եռամիասնական կառուցվածքի մեջ՝ ոգի-հոգի-մարմին, ռո-
մանտիզմի համար կենտրոնականը «հոգին» է, իսկ «ոգին» (մարդու 
համընդհանուր ինտելեկտուալ-մենտալ պլանը) և «մարմինը» (մարդու 
արտաքին հասարակական կեցության պլանը) առանց բացառության 
ընկալվում են «հոգու» անհատական-ինդիվիդուալ տեսանկյունից): 
Ձգտել ընդհանրացման (հասկանալի է, դա պոեզիայի «գաղտնի» 
նպատակներից է՝ անհատականից հասնել համընդհանուրին, «հոգուց» 
հասնել «ոգուն», անհատականը բարձրացնել ոչ-անհատական մակար-
դակի), այնուամենայնիվ, նշանակում է «սպանել» անհատականը, 
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«ոգու» մեջ մոռանալ «հոգին», հեռանալ եզակիից, որը նշանակում է 
պոեզիայի գլխավոր սկզբունքի անհետացում: Հետևաբար, պոեզիայի 
ամենամեծ փորձությունը երկուսի միջև հավասարակշռություն ստեղծելն 
է, նրանց համաչափ անցումը մեկից մյուսին, որոնցից յուրաքանչյուրի 
թուլությունը անմիջապես անդրադառնում է ստեղծագործության գե-
ղարվեստական մակարդակի վրա, որը նրա ձախողման հիմնական 
պատճառն է (ինչպես գրում է Վ. Գյոթեն, բանաստեղծության ձախող-
ման պատճառը հենց այդ անհատականի, ինդիվիդուալի պակասն է, 
նրա անբավարար ներկայությունը տեքստի մեջ, որը ի չիք է դարձնում 
գեղարվեստական յուրաքանչյուր մտահղացում): Արտաքին պլանում 
«ոգին» ձգտում է նախ և առաջ սյուժետային-պատմողական մարմնա-
վորման, «հոգին»՝ արտահայտչական, որը տեքստի մեջ ստեղծում է 
առանձնահատուկ լեզվական «վիբրացիա», իբրև նրա ներքին շնչառու-
թյունը, նրա «ինտոնացիոն» մակարդակը և ռիթմական կառուցվածքը: 
Բանաստեղծը ոչ թե պատմում է, այլ արտահայտում: Որքան ուժեղ է 
նրա զգայական-ենթագիտակցական ինֆորմացիան, այնքան նա խու-
սափում է ճշգրիտ տեղից, ժամանակից, հանգամանքներից, այնքան 
նա ավելի մոտ է իր «հոգու ոլորտին», որն իրեն դուրս է կարծում այդ 
տեղից, ժամանակից, հանգամանքներից, իսկ եթե անհրաժեշտ է այս 
կամ այն պատճառով նշել այդ ամենը, ապա նա դա համարում է պատա-
հական, երկրորդական, ոչ էական, քանի որ, ըստ ռոմանտիկների, մար-
դու «հոգին», որն իր մեջ կրում է ողբերգությունն իբրև «ճակատագրա-
կան կանխորոշվածություն», բարձր է այդ ամենից (ինչը գերմանացի 
փիլիսոփա Ժան Պոլը կոչում էր ռոմանտիկական իրոնիա): Թեև ռոման-
տիզմը գրականություն բերեց պատմական գիտակցությունը, պատմա-
կանությունը որպես ընկալման եղանակ և սկզբունք («հոգու» կյանքը 
զարգանում է և ծավալվում ոչ թե տարածության, այլ ժամանակի մեջ, 
այդ պատճառով առաջին պլան են մղվում ժամանակային արվեստները՝ 
գրականությունը և երաժշտությունը, իսկ կերպարվեստը իր բոլոր տե-
սակներով կառուցվում է ժամանակի հիմքի վրա՝ տարածությունը դիտե-
լով որպես ժամանակի բացահայտման խորհրդանշային համակարգ), 
բայց ինքը՝ ռոմանտիզմը, իրեն պատկերացնում է որպես վեր-պատմա-
կան երևույթ, որպես հավերժի արտացոլում՝ ժամանակի մեջ: 

«Զղջում» բանաստեղծության առաջին տողերը սկսվում են պատ-
մողական եղանակով, ինչը բնորոշ չէ Պետրոս Դուրյանի պոեզիային: 
Այս բանաստեղծությունը տարբերվում է նրա մյուս ստեղծագործություն-
ներից տեղի և ժամանակի ճշգրիտ մատնանշումով («Երեկ երբ պաղ 
քրտանց մեջ // Սև մրափ մը կառնեի...»): Բանաստեղծության կամ 
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պոեզիայի մեջ սա սոսկ մի դետալ է, բայց այդ դետալը նշանակություն 
ունի բանաստեղծության ներքին զարգացման համար. դա սյուժետային 
պարզ էքսպոզիցիա չէ, որը նախապատրաստում է իրադրությունների 
հետագա ընթացքը՝ ինքը անմիջականորեն չմասնակցելով այդ ընթաց-
քի հետագա ծավալմանը, այստեղ այս էքսպոզիցիան բանաստեղծու-
թյան ներքին ինֆորմացիայի անբաժանելի մասն է, նրա անմիջական 
կրողը, կառուցվածքային հիմքը, այն կենսական «զարկերակը» (եթե 
կարելի է պատկերավոր ասել), որի միջով հոսում է այդ «ինֆորմա-
ցիան»՝ մինչև իր ավարտուն, վերջնական մարմնավորումը որպես 
միասնական և անբաժանելի կառուցվածք՝ ստեղծված ամենախոր մա-
կարդակում գործող ինֆորմացիոն հիմքի վրա: Սա ռոմանտիկական 
այն իրոնիան չէ, երբ բանաստեղծը ստեղծում է հակադրություն երկու 
աշխարհների միջև (ներքին-արտաքին, հոգևոր-նյութական, երկնային-
երկրային)՝ ցույց տալով «ես»-ի առավելությունը «ոչ-ես»-ի նկատմամբ, 
այլ իրականության հանկարծական հայտնություն, յուրօրինակ էպիֆա-
նիա, երբ իրականության թանձր կեղևի տակ ակնթարթորեն բացա-
հայտվում է նրա «գաղտնիքը», պարզվում է նրա ճշմարիտ դեմքը: Բա-
նաստեղծության հուզական վիթխարի ներգործությունը, ամեն ինչից 
բացի, չափազանց կոնկրետի և չափազանց վերացականի (ճշգրիտ 
նկարագրության և հոգեբանական էպիֆանիայի) կապն է, նրանց 
փոխկախվածությունը մեկը մյուսից, մեկի բացահայտումը մյուսի միջո-
ցով: Կարելի է ասել, որ «Զղջումը» Պետրոս Դուրյանի թերևս ամենա-
դրամատիկ բանաստեղծությունն է, երբ դրամատիզմը ստեղծվում է ոչ 
միայն մտքի, տրամադրության, հոգեբանության, այլև կոմպոզիցիոն-
կառուցվածքային մակարդակում, նրա լեզվական բոլոր բջիջների և 
նրանց ներքին մտահոգեբանական հարաբերություններում: 

 
Երեկ երբ պաղ քրտանց մեջ 
Սև մըրափ մը կ’առնեի, 
Եվ թոշնած զույգ մը վարդեր 
Այտերուս վրա կ’այրեին, 
Անշուշտ ճակտիս վրա մահու 
Դալկություն մը կը պլպլար, 
Եվ մահու թռիչ մ’ունեի, 
Լըսեցի մորս հեծեծում... 
 
Առաջին երկու տողերում նկարագրված է ընդհանուր իրավիճակը. 

ընդ որում՝ դա «երեկ» էր, ո'չ այսօր, այսինքն՝ դա վերաբերում է անցյալ 
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ժամանակին. այն, ինչ եղել է մեկ օր առաջ իբրև շոշափելի իրականու-
թյուն, այստեղ կրկնվում է երկրորդ անգամ՝ իբրև հիշողություն. «եղա-
ծը» լինում է ևս մեկ անգամ. որպեսզի մտնի լեզվի և գիտակցության 
մեջ՝ իրականությանը անհրաժեշտ է վերածվել հիշողության. բանաս-
տեղծը ևս մեկ անգամ է ապրում այն, ինչ արդեն ապրել է, և դեռ հարց 
է, թե այդ երկուսից ո՞րն է ավելի հզոր էներգիա պարունակում իր մեջ, 
ա՞յն, ինչ ապրում է բանաստեղծը իբրև իրականություն, թե՞ այն, ինչը 
վերապրվում է նրա կողմից իբրև լեզվա-հիշողություն: Ամեն դեպքում, 
մենք գործ ունենք երկրորդի հետ, առաջինի մասին մենք պատկերա-
ցում ենք կազմում երկրորդի միջոցով և միայն նրա միջոցով կարող ենք 
վերապրել այն, ինչն ապրել է բանաստեղծը մեկ օր առաջ («Օր մը վեր-
ջը»): Սա ընդհանրապես պոեզիայի օրենքն է. նա դեմքով թեքված է դե-
պի անցյալը. աշխարհը նա տեսնում է անցյալի «քողի» տակ, հակառակ 
դեպքում՝ աշխարհի մուտքը լեզվի մեջ անհնար է. գիտակցությունը մեկ 
անգամ ևս պետք է վերանայի մինչ այդ ապրածը, որից դուրս նա գործ 
ունի միայն լռության հետ (այն, ինչը դեռ մարմին չի ստացել բառերի 
մեջ): «Լռության» և բառային-լեզվական աշխարհի միջև գոյություն ունե-
ցող «դատարկությունը» կարելի է հաղթահարել միայն պոեզիայի միջո-
ցով: «Երեկը» և «այսօրը» երկու ժամանակներ են, որոնք միասին կազ-
մում են պոեզիայի ժամանակը: Մենք այստեղ, ըստ էության, գործ 
ունենք «երկակի տեսողության» հետ, երկակի ոչ միայն ժամանակի 
(երեկը և այսօրը), այլև պատկերի իմաստով. «Սև մրափը» նշանակում 
է, որ նա գտնվում է քնի կամ նրան համարժեք մղձավանջային անզգա-
յության մեջ՝ կտրված արտաքին աշխարհից (դա իմաստաբանորեն նա-
խապատրաստված է «պաղ քրտանց մեջ» արտահայտությամբ, որտեղ 
«պաղը» ցույց է տալիս մահվան ներկայությունը): Մյուս կողմից՝ նա 
ինքն իրեն տեսնում է դրսից, արտաքին պլանում. «Եվ թոշնած զույգ մը 
վարդեր // Այտերուս վրա կ'այրեին, // Անշուշտ ճակտիս վրա մահու // 
Դալկություն մը կը պլպլար...»: Բանաստեղծը միաժամանակ իրեն 
տեսնում է երկու պլաններում՝ ներքին և արտաքին, որը հետևանքն է 
նրա երկակի տեսողության: Բայց արտաքին աշխարհի ամենաուժեղ իմ-
պուլսը գալիս է լսողության միջոցով. «Լըսեցի մորս հեծեծում...»: Եթե 
տեսողական ընկալումն իր ողջ բարդությամբ կապված է ոչ միայն ար-
տաքին պատկերի (օբյեկտի), այլև՝ սեփական մտապատկերի հետ, ապա 
լսողականը ամբողջովին գալիս է դրսից, արտաքին աշխարհից, իբրև 
այդ աշխարհի անմիջական իմպուլսը (ազդակը), որը մարդուն հասնում է 
դրսի աշխարհից (նույնիսկ մարգարեական տեքստերում կամ հոգեբա-
նական սահմանային իրավիճակներում՝ ներշնչում, ոգևորություն և 
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այլն, ձայնը միշտ ենթադրում է մարդուց դուրս գտնվող դրսի աշխարհը, 
բառը, որ հնչում է, իր մեջ ընդգրկում է որոշակի ինֆորմացիա, որը 
մարդուն տրվում է լսողության միջոցով, նույնիսկ գրավոր տեքստերում 
բառը չի կորցնում իր ձայնային նշանակությունը): «Հեծեծումը» աշխար-
հից հեռացող բանաստեղծին վերադարձնում է աշխարհ, նրա առաջին 
ազդանշանը «հեծեծանքն» է՝ ողբերգության և անկման ամենաանձնա-
կան արտահայտությունը: Իմաստային մակարդակում այն կապվում է 
«արտոսրի» հետ: Նրանք երկուսն էլ իմաստաբանական-հոգեբանական 
նույն երևույթի երկու կողմերն են՝ լսողական և տեսողական. «հեծե-
ծանքը» իր ետևից բերում է «արտոսրը» (արցունքը)՝ որպես նրա մարմ-
նավորումը նյութական-առարկայական պլանում. արցունքը նույն «հեծե-
ծանքն» է. սկզբում լսվում է, ապա՝ տեսնվում, երկու աշխարհների 
շփման եզրը, անցումը մեկից մյուսին, վերևից՝ ներքև, ձայնը դառնում 
է պատկեր, հեծեծանքը՝ արցունք, լսողությունը՝ տեսողություն. «Սև 
մրափից» բանաստեղծը հայտնվում է հեծեծանքի և արցունքի աշ-
խարհում, որը, ըստ էության, չի տարբերվում «սև մրափի» մղձավան-
ջային անզգայությունից: Այն, ինչը նա տեսնում է, նույն իրականու-
թյունն է, առաջինի շարունակությունը կամ կրկնությունը նյութական 
մակարդակում: «Մահու թռիչը» իր թևերով ծածկում է երկու աշխարհ-
ները, նրանց հավասարեցնում մեկը մյուսին, ջնջում տարբերություննե-
րը նրանց միջև: «Դալկություն մը կը պլպլար», որտեղ «պլպլացող» լույ-
սը ամենևին էլ արևի լույսը չէ. մահվան լույսը լույս չէ, ինչպես «թոշնած 
զույգ մը վարդերը» վարդեր չեն, դրանք հայտնվում են բանաստեղծի 
երկակի տեսողության մեջ՝ իրենց արտաքին և ներքին ձևերով 
խորհրդանշելով կյանքի երկու մակարդակները, մեկը՝ երևացող 
(«արտոսրը»), մյուսը՝ լսվող («հեծեծումը»), իբրև ինֆորմացիոն նույն 
կենտրոնի մետաֆորային երկու շարքերը, որոնք նույնանում են նույն 
կենտրոնի մեջ և տարբերվում ընկալման և կառուցման եղանակ-
ներով:  

Կոմպոզիցիոն զարգացման բարձրակետը 9-14-րդ տողերն են, 
որտեղ դրամատիզմը հասնում է իր լարվածության ծայրահեղ աստիճա-
նին: Իմաստային մանրակրկիտ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բա-
նաստեղծության ներքին «գաղտնիքը» իր ողջ ծավալով ու խորությամբ 
ի հայտ է գալիս կոմպոզիցիայի երկրորդ մասում: «Մոր» կերպարը 
բացառիկ էներգիա է հաղորդում բանաստեղծության զարգացմանը՝ 
բացահայտելով նրա հոգե-փիլիսոփայական բովանդակության ուղղվա-
ծությունն ու բնույթը: 
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Բացի աչերըս խոնջած... 
Մորըս արտոսրը տեսի... 
 
Երկու ճակատագրերի հանդիպում՝ մեկը վերադառնում է տառա-

պանքից, մահվան ոլորտից, և գտնում մյուսին, որի արցունքների մեջ 
խտացված է մարդկային աշխարհի պատկերը՝ ողբը, հուսահատությու-
նը, դատապարտվածությունը: «Սև մրափի» մեջ բանաստեղծը պառկած 
է, մայրը թեքված է նրա վրա. բանաստեղծը ներքևում է (պառկած է), 
մայրը վերևում է (ողբում է որդու մահամերձ վիճակը՝ թեքված նրա 
վրա): Աշխարհի հետ միակ կապը «մոր հեծեծանքն» է, գոյության միակ 
հենակետը մոր արցունքներն են: Մարդկային երկու ճակատագրեր, 
որոնք ժամանակի մեջ կապված են իրար, նրանց կենսական զարկե-
րակներն անցնում են միմյանց միջով: Երկու գոյություններ. մեկը 
վերևում (մայրը՝ թեքված որդու սնարին), մյուսը՝ ներքևում (որդին, որ 
տեսնում է մոր արցունքները): Իմաստաբանական ամենախոր մակար-
դակում (միֆոլոգիական, կրոնափիլիսոփայական, կառուցվածքաբանա-
կան) նրանք առնչվում են Երկնքի և Երկրի հետ, ընդգրկելով մշակու-
թային տարբեր համակարգեր (հեռավոր-արևելյան, հին-հունական, 
քրիստոնեական և այլն). մահվան «թագավորության» մեջ տառապող 
Երկիրը և նրան հսկող, պահող և սփոփող Երկինքը, դեպի որն ուղղված 
են Երկրի ձգտումներն ու իղձերը՝ որպես փրկության միակ հնարավո-
րություն: Պետրոս Դուրյանի «մայրը» կապված է քրիստոնեական կոն-
տեքստի հետ, նրա արմատները հասնում են մինչև ավետարանական 
մոտիվները, մոր և որդու սրբապատկերային կերպարները: «Մանկանը 
գրկած մոր կերպարը Աստվածային Սիրո կատարյալ արտահայտությունն 
է, նրա պատկերը (նմանությունը) և նշանը (իմաստաբանությունը): 
Մարդկային սերը հանգչում է Աստվածայինի մեջ, այն ինքնուրույն գո-
յատևել չի կարող, քանի որ սերը հոգևոր աշխարհի ճառագումն է մար-
դու մեջ, ինչպես լույսի ճառագայթը, որն անհետանում է, երբ կտրվում է 
լույսի աղբյուրը, ինչպես մարմինը, որ չի կարող հարատևել առանց հո-
գու» («Շարժում դեպի հավասարակշռություն»): Մայրը և որդին մարդ-
կային երկու ճակատագրեր են՝ Աստվածային Սիրո մեջ խաչված մեկը 
մյուսին. Զոհաբերվող Որդին և նրան իր Սիրո մեջ ընդունող և նրա վրա 
ողբացող Մայրը: Բազմաթիվ օրինակներից կարելի է հիշել Միքելանջե-
լոյի հռչակավոր քանդակը (Պիետա)՝ խաչից իջեցված Քրիստոսի մարմի-
նը և նրան լուռ սգացող Մայրը: Պետրոս Դուրյանի Մայրը թեքված է տա-
ռապող որդու վրա, նրա ողբը զուսպ է, համարյա թե լուռ. «հեծեծյունը» ի 
վերջո շատ չի հեռանում լռության սահմանից: Քանդակային սկզբունքով 
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կերտված այս պատկերը մոտ է Միքելանջելոյին, այն տարբերությամբ, որ 
Միքելանջելոյի քանդակի մեջ շեշտված է նրա կրոնա-փիլիսոփայական 
կողմը (խաչից իջեցված Քրիստոսը, Աստվածամայրը, Քրիստոսի հարու-
թյան հեռանկարը), իսկ Պետրոս Դուրյանի բանաստեղծության մեջ շեշտ-
ված է ոչ այնքան կրոնա-փիլիսոփայական, որքան հոգեբանական-ող-
բերգական կողմը, որը թերևս պայմանավորված է ոչ թե մեկնաբանու-
թյան, այլ քանդակի և բանաստեղծության, որպես երկու տարբեր ար-
վեստների, առանձնահատուկ բնույթով: Միքելանջելոյի քանդակի մեջ 
տրված է Աստծո Որդու զոհաբերության գաղափարը, որը կատարվում է 
հանուն Մարդու փրկության (ինչպես Հին Կտակարանի մեջ Աբրահամի 
զոհաբերությունը. մարդը զոհաբերում է իր Որդուն հանուն Աստծու, Աստ-
ված զոհաբերում է իր Որդուն՝ հանուն մարդու), իսկ բանաստեղծության 
մեջ զոհաբերվում են և' Որդին, և' Մայրը՝ որպես մարդկային երկու ճա-
կատագրեր՝ նետված կյանքի համատարած ողբերգության մեջ:  

Ո՞վ է զոհաբերողը, ո՞ւմ զոհերն են նրանք. այդ մասին ոչինչ չի 
ասվում: Մի քանի բանաստեղծություններում Պետրոս Դուրյանը գրում է 
ճակատագրի մասին (օրինակ՝ «Տրտունջքի» մեջ. «Այս ճակատագիրն 
ի՜նչ սև է, Աստվա'ծ, // Արդյոք դամբանի մրուրո՞վ է գծված...»), բայց նա 
ճակատագրապաշտ չէ, նա տեսնում է ճակատագրից այն կողմ (նույն 
«Տրտունջքի» մեջ աննախադեպ դրամատիզմով տրված է ներքին ան-
ցումը Հին Կտակարանից դեպի Նոր Կտակարան՝ պատժող Աստծուց 
դեպի սիրող Հայր Աստված): Բանաստեղծն ինքը կրոնական մտածող 
չէ, բայց քրիստոնեական սիրո և բարոյական պատասխանատվության 
զգացումը նրա մեջ արտահայտված է չափազանց մեծ չափերով, որի 
սահմանները անհնար է գտնել: Անհատի սահմանները սահմանված 
չեն, պարզ չէ՝ որտե՞ղ է ավարտվում նրա անձնական աշխարհը և որ-
տե՞ղ է սկսվում անանձնականը: Դա պարզորոշ արտահայտված է Մոր 
և Որդու կերպարներում, նրանք առանձին անհատներ են, յուրաքանչյու-
րը իր ճակատագրական «ուղեծրի» մեջ, բայց նրանք միացած են անբա-
ժանելի կապով: Այդ կապը աստվածային բնույթ ունի, Մոր և Որդու սե-
րը սիրուց բացի ուրիշ որևէ այլ նպատակ չունի, նրա մեջ բացակայում է 
անձնական մոտիվը: Մեռնող Որդու և սգացող Մոր այս ցնցող պատկե-
րը կարող է իմաստավորվել միայն համաքրիստոնեական (կարելի է 
ասել՝ համաեվրոպական կամ ավելի ճշգրիտ՝ Արևմտյան) կոնտեքստի 
մեջ. պատանի հանճարի միտքը բացված է այդ համակարգի մեջ, նրա 
խորհրդանիշներն ու արխետիպային կապերը կարող են վերաիմաս-
տավորվել ամբողջովին այդ համակարգի տեսանկյունից: Պատկերի 
իմաստաբանական պարամետրերը այսպիսի զարգացում ունեն. 
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1. Վերև - Ներքև (սգացող մայրը և «սև մրափի» մեջ՝ որդին) 
2. Երկինք - Երկիր («բարձր» աշխարհը և «ցածր» աշխարհը) 
3. Մայր - Որդի (Աշխարհի «հոգին»՝ կյանքը և նրա մարմինը՝ մահ)  
Առաջին շարքը (Վերևը - Երկինքը - Մայրը) և երկրորդ շարքը 

(Ներքևը - Երկիրը - Որդին) կազմում են իմաստաբանական երկու մա-
կարդակներ, բայց բանաստեղծության ներքին ինֆորմացիոն պլանում 
նրանք հավասար են իրար, ներթափանցած են մեկը մյուսի մեջ՝ որպես 
կառուցվածքային և կոմպոզիցիոն անբաժանելի միասնություն: Այն 
ուժը, որը պահում է այդ միասնությունը, Աստվածային Սերն է՝ Վերևի և 
Ներքևի, Երկնքի և Երկրի, Մոր և Որդու ներքին միասնության բացար-
ձակ սկզբունքը: Մտնելով նյութական աշխարհ, նա ենթարկվում է աղա-
վաղման (դեֆորմացիայի), արտաքին աշխարհում նրա մարմնավորման 
նշանները ոչ միայն ի վիճակի չեն ճշգրտորեն, առանց կորուստի ար-
տահայտել նրա էության «միջուկը», այսպես ասած՝ նրա «նոումեն» (ներ-
քին, հոգևոր) մակարդակը, այլև, որպես մարմնավորում, նյութական 
ձևի մեջ մտած առարկայական պատկեր, նա կարող է վարագուրել, 
փակել նրա «նոումեն» էությունը: 

 
Ո՜հ, ճշմարիտ գորովի 
Մարգարիտներ սուտ ու կեղծ... 
 
Մոր արցունքների մասին ասված այս խոսքերը առաջացնում են 

որոշ տարակուսանք և շփոթմունք (այդ մասին գրականագիտության մեջ 
պարզապես լռություն է տիրում, քանի որ որևէ բացատրություն այդ կա-
պակցությամբ անհնար է եղել. չմոռանանք, որ պարզ նկարագրականից 
բացի այդ գրականագիտությունը ուրիշ որևէ միջոց չուներ): Մոր սիրո 
(«ճշմարիտ գորովի») արտահայտությունները՝ նրա արցունքները, բնու-
թագրվում են «սուտ ու կեղծ», մինչդեռ դրանք աշխարհում թափված ամե-
նաանկեղծ և ամենաճիշտ արցունքներն են: Բայց բանաստեղծի բացա-
ռիկ հայացքը տեսնում է արցունքներից այն կողմ, մոր աստվածային, 
անաղարտ, անանուն հոգին, որի նկատմամբ նրա թափված արցունքնե-
րը կարող են թվալ «սուտ ու կեղծ» (անանուն էության և նյութականաց-
ված երևույթի հակասությունը): Պոեզիայի ողջ պատմության մեջ դժվար 
է գտնել «մոր» այսպիսի պատկերացում, «Համաշխարհային Հոգու» այս-
պիսի վերապրում, որի նկատմամբ այն ամենը, ինչ կարող է ասվել «մոր» 
մասին, ի վերջո, այս ամենի նկատմամբ կարող է թվալ «սուտ ու կեղծ»: 

Բանաստեղծությունն ինքը լեզվական երևույթ է, ամենա-այն-
կողմնային էությունները բանաստեղծության մեջ մտնում են բառային 
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պատյանի մեջ, հետևաբար յուրաքանչյուր բանաստեղծություն, նույնիսկ 
բարձրագույն բանաստեղծությունը, ներկայացված էության նկատմամբ 
«սուտ է և կեղծ»: Այս տեսակետից, բարձրագույն բանաստեղծությունը 
լռությունն է: Բանաստեղծության ներքին ինֆորմացիան առնչվում է 
լռության հետ. բառերի մեջ որքան շատ է արտահայտված այդ լռու-
թյունը, այնքան բարձր է նրա մակարդակը, մինչև այն աստիճանը, երբ 
լռությունը կարող է խորտակել նրա բառային հյուսվածքը, որը նշանա-
կում է բանաստեղծության մահ (լռությունը և նրա բառային ձևակեր-
պումը պետք է գտնվեն բացարձակ հավասարակշռության մեջ, որպես-
զի մեկը «չսպանի» մյուսին): «Սուտ ու կեղծ մարգարիտներ» ասելով 
Պետրոս Դուրյանը ոչ թե կասկածի տակ է առնում «այդ արցունքների» 
ճշմարտությունը, այլ մտքի և երևակայության անասելի բարձրության է 
հասցնում իր սգացող մոր «ճշմարիտ գորովը», որը որևէ կերպ բնորո-
շել, գնահատել, լեզվական որևէ ձևակերպման ենթարկել, մտքով և գի-
տակցությամբ ըմբռնել անհնար է. մոր «ճշմարիտ գորովը», այսինքն՝ 
Սերը բարձր է լեզվի, մտքի, գիտակցության, նյութական և առարկայա-
կան բոլոր տեսակի մակարդակներից. ոչ մի անուն չի կարող բնութա-
գրել այդ Սիրո ճշմարիտ էությունը:  

 
Մայրըս անհո՜ւն ցավ մ’ուներ, 
Այն սև ցավը ե՜ս էի... 
 
Մոր ցավը, ինչպես տեսանք, որդու մահամերձ վիճակն է, դա ան-

ձնական ցավը չէ, այն գալիս է ոչ իրենից, այլ որդուց, որի հետ նա 
կապված է Աստվածային Սիրով: Ռոմանտիզմի «տիեզերական վիշտը» 
այստեղ գործում է ամբողջ ուժով ու ծավալով: Որդին ցավ է զգում ոչ 
թե իր մահվան և տառապանքի համար, այլ այն գիտակցությունից, որ 
ինքն է մոր ցավի պատճառը. մեկի «ցավը» անցնում է մյուսին. «որ-
դին» իրեն պատասխանատու է զգում մոր արցունքների համար. «Ա՜հ, 
գըլուխըս փոթորկեց». գիտակցությունը ցնցում է ապրում մոր ար-
ցունքներից, թեև ինքը նետված է սեփական անհուսության մղձավան-
ջի մեջ: Բարձրագույն պատասխանատվության այս գիտակցությունը 
(եզակի՝ ողջ համաշխարհային պոեզիայում) թույլ է տալիս նրան՝ դիմե-
լու Արարչին. «Ո՜հ, ներե՛ ինձ, Աստված իմ», քանի որ այն մոտիվները, 
որոնք գործում են նրա հոգե-մտավոր աշխարհում, ունեն ոչ անձնա-
կան, այլ աստվածային բնույթ. դա ներքին լուսավորում է (ինչպես 
ամպրոպից հետո մի պահ լուսավորվում է ողջ տեղանքը), հոգեկան 
ամենախոր իրականության բացահայտում, յուրօրինակ էպիֆանիա 
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(աստվածահայտնություն), քսանամյա հանճարի մուտքը «Հոգևոր Աշ-
խարհ»: 

«Սև հեղեղի» մասին («Այս սև հեղեղն տըվի դուրս...») այն կար-
ծիքն է հայտնված, որ բանաստեղծը հավանաբար նկատի ունի 
«Տրտունջքը», որի առաջին մասում նա աստվածամարտության ինչ-որ 
երանգներ է արտահայտել («Թող անեծք մ'ըլլամ քու կողըդ խըրիմ, // 
Թող հորջորջեմ քեզ «Աստված ոխերիմ»): Այս տեսակետը թեև ունի 
տրամաբանական, պատմական-կենսագրական որոշակի հիմնավորում, 
բայց այն վերջնական համարել հնարավոր չէ. «սև հեղեղը», որը իմաս-
տաբանորեն առնչվում է «սև մրափի» հետ («սևը» նրանց միացնող 
օղակն է, երկուսն էլ «սև» են), կապված է, առաջին հերթին, լեզվական-
սյուժետային մակարդակներից վեր գտնվող, որևէ բնութագրման չտր-
վող, զգայական-հուզական այն վիթխարի ցնցման հետ, որն անցնում է 
բանաստեղծի ողջ հոգեկան աշխարհով, վերևից ներքև, չթողնելով 
ոչինչ սառն ու անտարբեր: Կարող ենք ասել, որ «Զղջում» բանաստեղծու-
թյունը մի մեծ միստերիա է, որի ընթացքում արտաքին պլանում բաժան-
ված էությունները (Մայրը, Որդին, վերջում՝ Աստված) միանում են իրար, 
խաչաձևվում մեկը մյուսին, հասնում «Ոգու» բարձրագույն աստիճանին: 
Մոր արցունքները տեսնելուց բանաստեղծի հոգեկան «փոթորիկը» այն 
ներքին հոգևոր միստերիան է («պոետական միստերիան», ինչպես հե-
տագայում կգրեր Ալ. Բլոկը՝ նկատի ունենալով «հոգևոր բարձրագույն» 
աշխարհ մուտք գործելու պոեզիայի ֆունկցիան), որը ազատելով 
«սկզբնական մեղքի» էներգետիկ դաշտից, նրան մահվան և տառա-
պանքի ոլորտից անցկացնում է նույն այդ մահվան և տառապանքի մի-
ջով՝ մինչև Աստված («Ո՜հ, ներե՛ ինձ, Աստված իմ»): Աստծուն դիմելը 
հենց Աստծո պատասխանն է նրան, թեև տեքստի մեջ ոչինչ չի ասվում 
այդ մասին: Կարելի է նկատել, որ բանաստեղծության տեքստը հենց 
այն ուղին է, որով ընթանում է «պոետական միստերիան»: Ինչ որ կա-
տարվում է՝ կատարվում է բանաստեղծության մեջ. առաջին տողից 
(«Երեկ երբ պաղ քրտանց մեջ») մինչև վերջին տողերը («Ո՜հ, ներե' ինձ, 
Աստված իմ, // Մորըս արտոսրը տեսի...») նա ապրում է իր կատարսի-
սը: «Զղջումը» սեփական կյանքի վերաիմաստավորումն է և նախա-
պատրաստությունը նոր կյանքի համար. «Ո՜հ, ներե՛ ինձ...», որը մատ-
նանշում է ապագա ժամանակը: Իսկ ընդհանրապես վաղուց արդեն 
ժամանակն է Պետրոս Դուրյանի անվան վրայից հեռացնելու աստվա-
ծամարտիկի անհեթեթ, կեղծ ու մակերեսային բնութագիրը, որը հաս-
կանալի և անհասկանալի պատճառներով (դրանց այստեղ պետք չէ ան-
դրադառնալ) վերագրվել է նրան:  
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Բանալի բառեր. տեքստ, ժամանակ, նախաինֆորմացիա, զղջում, ճա-
կատագիր, մետաֆոր, նշան, ոգի, կառուցվածք, արխետիպ, միստերիա: 

 
 

Эдоян Генрих 
 

Стихотворение “Покояние” Петроса Дуряна 
Резюме 

Статья рассматривает стихотворение “Покаяние” Петроса Дуряна в 
контексте произведений поэта и в системе структурной единицы. 
 

Edoyan Henrik 
The poem “Repetance” by Petros Duryan 

Summary 
The article analyses the poem “Repetance” by Petros Duryan in the 

context of the poet’s works and in the system of structural units. 
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 ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ ՊԵՏՐՈՍ 

ՏԻՐԱՆ ՉՐԱՔՅԱՆ (ԻՆՏՐԱ). ԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ 
 
 Հայտնի է, որ 19-րդ դարավերջի-20-րդ դարասկզբի հայ գրակա-

նության ամենաինքնատիպ գրողներից մեկի՝ Տիրան Չրաքյան-Ինտ-
րայի կյանքն ու ստեղծագործությունը հենց սկզբից միանշանակ գնա-
հատության չի արժանացել՝ ենթարկվելով իրարից միանգամայն տար-
բեր, նույնիսկ տրամագծորեն հակառակ մեկնաբանությունների ու որա-
կումների: Գնահատության նման բևեռացումների հարցում Ինտրան, 
իհարկե, բացառիկ երևույթ չէ: Նրանից առաջ մեզանում կա Եղիա Տե-
միրճիպաշյանի նույնքան ցայտուն օրինակը: Համաշխարհային գրակա-
նությունից զուգահեռներ են ծնվում հատկապես Էդգար Պոյի, Արթյուր 
Ռեմբոյի, Շարլ Բոդլերի հետ: Ա. Զվերևը Էդգար Պոյի մասին գրում է՝ 
«Ճակատագիրը հոգ էր տարել, որ լեգենդներն ուղեկցեին թե՛ նրա հաղ-
թանակներին և թե՛ աղետներին՝ շարունակելով ապրել տասնամյակ-
ներ, երբ Էդգար Պոն վաղուց արդեն գոյություն չուներ աշխարհի վրա»1 
Բոդլերի կյանքի և ստեղծագործության հետազոտողներից մեկը՝ Ն. Բա-
լաշովը, նկատում է, թե՝ «Բոդլերի մասին լեգենդը դժվարացրել է նրա 
ստեղծագործության և անհատականության ընկալումը: Բանաստեղծին 
որևէ կերպ իր ժամանակաշրջանի իրակություններին վերադարձնելու, 
նրան առանց սիմվոլիստական աբեռացիայի (իմա՝ մտքի ընթացքի 
շեղման- Պ.Դ.) դիտարկելու ամեն մի փորձ անվստահությամբ է ըն-
դունվում»:2 

Նման գնահատականները, առանց չափազանցության, կարելի է 
տարածել նաև Ինտրա-երևույթի ըմբռնման վրա: 

Տասնամյակների ընթացքում մեզանում ձևավորված մի կարծրա-
տիպով Ինտրան ու նրա ստեղծագործությունը համարվել են ոչ միայն 
հայ իրականությանն ու ընկերային կյանքին օտար, այլև «ազգէն, ազ-
գայինէն» վեր կամ դուրս, «իր ժողովուրդին տագնապին» անհաղորդ, 

                                                 
1  Эдгар Аллан По - “Подводное течение смысла”, “Стихотворения”, М., Радуга, 

1988, стр. 13: 
2  Н. Балашов, “Легенда и правда о Бодлере”, “Цветы Зла”, М., Наука, 1970, стр. 

233, 287: 
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ուստիև արևմտահայ գրականության համապատկերի մեծանուն հեղի-
նակը խոսք է բացել անգամ Ինտրային իր ժողովրդի հետ հաշտեցնելու 
անհրաժեշտության մասին:1  

«Արեւմտահայ գրականութիւնը ունի մեկէ աւելի կսկծալի ճակա-
տագրով գրողներ, հազիւ երկու խենթ»,2 գրում է Հակոբ Օշականը՝ նկա-
տի ունենալով Եղիա Տեմիրճիպաշյանին և Տիրան Չրաքյանին: «Մա-
շած, ինքզինքը կորսնցուցած Եղիա մը, Ինտրա մը դուրս կմնան մեր 
գրականութեան լուսանցքէն: Իրական խենթերը անոնք են»3, հաստա-
տում է Նիկողոս Սարաֆյանը: «Խենթ» հասկացությունն այստեղ դուրս 
է հանրորեն ըմբռնելի բովանդակությունից և, իբրև խորհրդանշանում, 
ունի պարականոն, զարտուղի, սովորականից տարբեր կամ անդին 
նշանակությունը: Ակնհայտ է, որ դա ամենևին կապ չունի այն զավեշ-
տական էության հետ, որ ներկայացրել է Զապել Եսայանը իր «Կեղծ 
հանճարներ» վիպակի գլխավոր հերոս Տաճատ Չարըգյանի կերպա-
րում: Առավել ևս մեկնաբանումից դուրս են տարբեր հետազոտողների 
կողմից Ինտրայի անհատականությանը տրված «աղքատ հանճար», 
«փոքր տոկոսով հանճար», «շրջապատի միջին մակարդակից մի գլուխ 
բարձր տաղանդ», «անդատելի տաղանդ» և նմանատիպ միջանկյալ 
որակումները: 

 Ու թեև Ինտրայի պարագայում Հ. Օշականը նկատելիորեն ավելի 
զգուշավոր էր /«Խենթ մը չէր անշուշտ ան, գէթ Եղիային հետ համեմա-
տելու աստիճան»/, բայցևայնպես համոզված էր, թե «Զարտուղի մը, 
խենթ մը, հանճար մը /.../ անհրաժեշտ բաղկացուցիչներն են անոր 
խորհուրդին»: Գծելով Ինտրայի «պարականոն, գրեթե խենթ իմացակա-
նության» անցած ճանապարհը՝ «շքեղ սկզբից» մինչև շաբաթապահու-
թյուն և մահ, գրեթե անլուծելի թվացող հարցականների առջև կանգնած 
Հ. Օշականը, թերևս հռետորական հարց է ուղղում ինքն իրեն և մեզ՝ 
«Հանճա՞ր մը, այս զարտուղիին ու յիմարին ետին: – Ինչո՞ւ չէ: Ինք ո՛չ 
առաջինն է, ո՛չ ալ վերջինը այն մարդոց, որոնք միջին տարողութենէ մը 
վեր արարքներու հեղինակ, երբեմն աւելի բարձր ծիրէ մը գործողութե-
անց սպարապետ, պիտի զարնուին իրենց ուժերուն ամենաշքեղ յորդու-
թեան իսկ մէջը ու պիտի խաւարին, յիմարանոցի մը ողջ գերեզմանն ի 
վար: Չրաքեանի կեանքը խենթի մը կեանքն է թերևս»:4 Հ. Օշականը 
                                                 
1  Հ. Օշական, Համապատկեր արևմտահայ գրականութեան, հ. 8, Անթիլիաս, 

1980, էջ18 և 204: 
2  Նույն տեղը, էջ 7: 
3  Ն. Սարաֆյան, Տեսարանները, մարդիկ և ես, Եր., 1994, էջ 30: 
4  Հ. Օշական, Համապատկեր, հ. 8, էջ 9: 
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խոսում է Տիրան Չրաքյանի կյանքի հեքիաթի մասին, որի չափ «տարօ-
րինակ, անբնական ուրիշ հեքիա՛թ մըն ալ» համարելով «անոր գրակա-
նութեան արժէքը»: Իրեն գտնելով «երկու ծայրայեղութեանց մէջտեղ», 
Հակոբ Օշականը, միաժամանակ, չէր ընդունում հակառակ այն տեսա-
կետը, ըստ որի «ահաւոր, գրեթէ անմարդկային սևացումների» էին են-
թարկվում Ինտրայի անձն ու գործը: Նրան խոր «սրտաբեկում» էին 
պատճառում հատկապես ինքնատիպ գրողին որպես «ճիւաղային հտ-
պիտ մը, խաբեբայ մը…»1 ներկայացնելու փորձերը:  

Բայց, իհարկե, քիչ չէին նաև դրվատական, նույնիսկ հիացական 
կարծիքները: Մինչև տպագրությունը, «Ներաշխարհ»-ի ձեռագիր էջերի 
առաջին ընթերցողն ու գնահատողը Ուսուցչապետ Ռեթեոս Պերպե-
րյանն էր: 1899թ. հուլիսին, «Ներաշխարհ»-ի ձեռագիր հատվածներն 
ընթերցելուց հետո, նա, Չրաքյանի վկայությամբ՝ այնպիսի խոսքեր է 
ասում, «որ եթէ ո՛չ վարպետ՝ այլ գոնէ բարձր կարողութեան մը տէր դա-
ւանած եղաւ զիս»: Ուսուցչապետը նաև խրատում է իր տաղանդավոր 
սանին՝ «պայծառ ըլլալ. ամէնէն մեծ գրական խրատը որ տուած ըլլայ 
ինծի»:2 Նույնքան ոգևորիչ էր Մուշեղ վրդ. Սերոբյանի արձագանքը, որն 
իբրև 1897-1903 թվականներին Արաբկիրի հոգևոր թեմի առաջնորդ, 
գրեթե Տիրանի հայրենակիցն էր նաև: «Արեւելեան Մամուլ»-ի 1902թ. 
օգոստոսի 15-ի համարում, Տ. Չրաքյանի վկայությամբ՝ «առանց «Նե-
րաշխարհ»-ը տեսած ըլլալու», բայց այդ երկի մեկ հատվածը կարդացած 
լինելով, և գրքի մտահղացման ու գաղափարի մասին Տիրանի պատ-
մածներից պատկերացում կազմելով, հրապարակել էր մի հոդված՝ «Նե-
րաշխարհ կամ Ինտրա» խորագրով, որում հաստատում էր, թե «...մի 
կողմէն բանաստեղծութիւն մըն է գիրքն ամբողջ, միւս կողմէն չը դադ-
րիր իմաստասիրութիւն մը ըլլալէ...»: Ըստ Մուշեղ վարդապետի, «Նե-
րաշխարհ»-ը մի գիրք է, «որ մտքի, սրտի, հոգիի և երեւակայութեան 
խառնուրդ մըն է ինքնին, մութ ու միանգամայն պայծառ, աղոտ ու 
միանգամայն լուսաւոր, ռամիկ ու միանգամայն խոհուն, իր հետ պիտի 
բերէ բարոյական ու գրական ինկած ժամանակի մը մէջ՝ գերագոյն իրե-
րու համար խորին ձգտումներ, որոնք իրենց միստիք հանգամանքովը 
մանաւանդ, թերեւս տարօրինակ թուին սա մեր նիւթապաշտ ու հաճոյա-
մոլ ժամանակներուն»: 

Բնականաբար, ավելի քան դրական էր նաև Տիրանի մանկության 
ու պատանության մտերիմ ընկերոջ՝ Միքայել Կյուրճյանի կարծիքը: 

                                                 
1  Նույն տեղը, էջ 11: 
2  ԳԱԹ, Մ. Կիւրճեանի ֆոնդ,, 2-րդ բաժին, թիւ 251, անթվակիր, Հոկտ. 18/31 
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Դեռևս 1903թ. գարնանը՝ իրեն Ալեքսանդրիա ուղարկված «Ներաշ-
խարհ»-ի ամբողջական ձեռագիրն ընթերցելուց հետո՝ նա չափազանց 
խանդավառված, «անզուսպ տպաւորութիւններով» լի մի նամակ է 
ուղարկում Չրաքյանին, որը վերջինիս մեջ, իր իսկ խոստովանությամբ, 
վերարծարծում է կարծես խամրել սկսող սերն ու հավատը «Ներաշ-
խարհ»-ի հանդեպ, ցրում գրքի արժեքի նկատմամբ ունեցած բոլոր տա-
րակույսները:  

1906-ին «Ներաշխարհ»-ի լույս աշխարհ գալուց հետո Տիգրան Ել-
քենճյանը, Արամ Նիկողոսյանը, Թեոդիկի բառերով, «դրուատալից 
գրախօսականներով պանծացուցին զայն»,1 սակայն մի շարք, այսպես 
կոչված, «քննադատցուներ» (Ենովք Արմեն, Ա. Անտոնյան, Ա. Հարու-
թյունյան, Ա. Փանոսյան ևն) ակնհայտորեն անբարյացակամ, եթե չա-
սենք կանխակալ ու չարամիտ, դիրք բռնեցին այդ գործի հանդեպ:  

Տարբեր, նույնիսկ ծայրահեղ մեկնաբանություններ տալով երևույ-
թին, ամենքը, սակայն, համակարծիք էին մի բանում՝ որ Տիրան Չրա-
քյանի երևումը 19-րդ դարավերջի հայկական սոսկալի կոտորածներից 
հետո գրեթե ամլացած ու լճացած պոլսահայ գրական-մտավորական 
շրջանակներում իսկական հայտնություն եղավ: 

Կարևոր է նշել, որ Տիրան Չրաքյան-Ինտրայի՝ որպես ստեղծագոր-
ծական անսովոր անհատականության, գնահատությունը, «Ներաշ-
խարհ»-ի տպագրության առիթով նրա շուրջ հնչած թեր և դեմ կարծիք-
ներից հետո էլ, երբեք դադար չունեցավ, ավելին՝ հետագա տասնա-
մյակներին շարունակվեց նոր թափով և ուժով: Ընդ որում՝ ոչ միայն 
արևմտահայ, այլև արևելահայ ու սփյուռքահայ առաջավոր գրական-գի-
տական մտքի կողմից:  

Վրթանես Փափազյանը դեռևս 1910 թվականին Թիֆլիսում հրա-
տարակած «Պատմութիւն հայոց գրականութեան (սկզբից մինչեւ մեր 
օրերը)» աշխատության մեջ իննսունականներին կամ դարասկզբին 
արևմտահայ իրականության մեջ հրապարակ իջած և «յատկապէս աչքի 
խփող քնարերգուներից», «ժամանակակից սիրւած քերթողներից» Վա-
հան Մալեզյանի, Վահան Թեքեյանի, Արտաշես Հարությունյանի, Ռու-
բէն Սևակի և այլոց շարքում հիշատակում էր նաև Տիրան Չրաքյան 
/Ինտրա/ին: Վերջինիս Վ.Փափազյանը ներկայացնում էր որպես «Սիմ-
ւօլիք, բայց բնութիւնապաշտ, նկարագրական զօրեղ գրչով և միստիքա-
կան հակումներով» բանաստեղծ…  

                                                 
1  «Ամենուն Տարեցոյցը», 1911, էջ 279: 
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Վրթանես Փափազյանի հիշյալ աշխատությունից ընդամենը մեկ 
տարի անց՝ 1911-ին, Շիրվանզադեն, Պոլսում իր գրական գործունեու-
թյան 30-ամյակը նշելու կապակցությամբ, այդ նախաձեռնության հեղի-
նակ Տիգրան Կամսարականին գրած նամակում՝ մեծագույն գոհունա-
կությամբ էր խոսում հոբելյանի առթիվ հրատարակվելիք ժողովածուին 
իրենց վերլուծականներով մասնակցող «Տասնուիննը խոշորագոյն գրա-
կան դէմքերի» մասին, որոնց թվում էր նաև Ինտրան:1 

Որ արևելահայ գրական շրջանակներում ևս, եթե ոչ լավատեղյակ, 
գոնե քաջածանոթ էին Ինտրային, հաստատում է նաև Գուրգեն Մահա-
րին: «Չարենց-նամե» հուշագրության մեջ նա վկայում է, որ Եղիշե Չա-
րենցը կարդացել և բարձր կարծիք է հայտնել նրա ստեղծագործության 
վերաբերյալ. «– Դու գիտե՞ս, որ ես եղել եմ Վանում,– Մահարուն հարց-
րել է Չարենցը:– Իմ «Դանթեականում» էն որ ասել եմ «մեռած քաղաք», 
քո Վանն է որ կա: Մտա տները, վայ թե ձեր տունն էլ եմ մտել… գրքեր 
շատ կային, հարուստ գրադարաններ: Էնտեղ առաջին անգամ տեսա 
ու կարդացի Ինտրայի գրքերը: Ամեհի տպավորություն թողեց»2 
(ընդգծումը մերն է–Պ.Դ.): 

Ինտրայի մահից հետո Սփյուռքում նույնպես՝ հենց 20-ական թվա-
կանների սկզբից, գրողի անձի ու գործի գնահատությունը դրվում է 
ավելի լուրջ հիմքերի վրա:  

Կոստան Զարյանը 1926-1927 թթ. Բոստոնում հրատարակվող 
«Հայրենիք» ամսագրում հրապարակած «Անցորդը եւ իր ճամբան» 
ուղեգրական նոթերում՝ Պ. Դուրյանի, Ռ. Պերպերյանի ու Ե. Տեմիրճի-
պաշյանի մասին խոսելուց հետո, շարունակում է. «Եւ ահա ուրիշ մի մե-
ծը. Ինդրան, Չրաքեանը: /…/ Զուսպ այդ մարդի մէջ հերոսական ի՜նչ 
ոգի, մարտիրոսացման ի՜նչ տենչ»3: Վերլուծելով քսաներորդ դարասկզ-
բին Պոլսում տիրող հայ գրական կյանքի բնորոշ երևույթները, նա 
գրում է, թե «Մենք, Պոլսում, հօտը կանչելու փորձեր էինք անում: Բայց 
հրդեհ էր, երկրաշարժից յետոյ: Սրինգի վրայ արիւնի արատներ կային 
եւ հօտը ցրուել էր խենթացած: Սիամանթօն բոցակիզուած անտառի 
մէջ, դժբախտ ասպետի դերում, յուզիչ էր եւ ողբերգական: Զաւակները 
կորցրած մօր նման, նա բարձրացել էր տանիքի վրայ եւ աղմկալից լաց էր 
ասում: Վարուժանը, վերջին Մխիթարեան բանաստեղծը՝ Դելակրուայի 
ոճով, մերկ կանանց գեղեցիկ մարմինների շուրջը արիւն էր հոսեցնում եւ 

                                                 
1  «Շիրվանզատէ եւ իր գործը», Կ.Պոլիս, 1911, էջ 5: 
2  Գ. Մահարի, Չարենց-նամե (հուշեր և հոդվածներ), Եր., 2012, էջ 108: 
3  «Հայրենիք», 1926, թիւ 1, Նոյեմբեր, էջ 36: 
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զուտ երեւակայական հեթանոսութեան մէջ նոր կեանքի գաղտնիքը որո-
նում: Ուրիշներ՝ քանդուած գիւղերի փլատակների տակից մարած պատ-
կերներ էին ժողովում, իրականութեան կտոր կտոր եղած հայելիի կտոր-
ներ: Դժբախտաբար, այդ ամէնը կորչում էր պոլսահայ լեզուի աժան հն-
չականութեան տակ: Անշուշտ կային ուրիշներ՝ Մեծարենցի անաղմուկ 
եւ հեծկլտող հոգին, Ինդրայի խորասուզուած զանգակը, դժբախտ Զա-
րիֆեանի հառաչը եւ ուրիշ կաթիլ կաթիլ արցունքներ, որոնց ադաման-
դէ հետքը ապագայ հայութիւնը պիտի ժողովէ»1 (ընդգծումները մերն 
են– Պ.Դ.): 

Արշակ Չոպանյանը ևս գնահատելով Ինտրայի «ոստանիկ բարձր 
մշակույթի հոյակապ տաղանդը», նրան բնորոշել է իբրև «սքանչելի գրա-
գետ մը», ով, Վահան Թեքեյանի հետ միասին, առաջինն է եղել «մեր ժա-
մանակակից բանաստեղծության մեջ խորհրդապաշտ լարը զարգացնող 
նուրբ սերունդին…», ինչպես նաև Ռուբեն Զարդարյանի հետ «քերթողա-
կան արձակի սխրալի էջեր» է տվել հայ գրականությանը:2 

Գեղամ Խանամիրյանը՝ ով իր իսկ խոստովանությամբ, շուրջ ութ 
տարի՝ 1908-1915 թվականներին, մոտիկից ճանաչել է Տիրան Չրաքյա-
նին՝ իբրև իր ուսուցիչն ու ապա նաև բարեկամը, նրան բնորոշելով իբրև 
«մեր ժամանակակից գրականութեան շողշողուն փառքերէն մին, եւրո-
պական առումով իսկ եզակի մեծ տաղանդ մը», միաժամանակ ափսո-
սանքով հավաստում է, թե նա «գրեթէ անծանօթ մըն է ամերիկահայերու 
մեծամասնութեան համար»: Գ. Խանամիրյանի վկայությամբ, «անվհատն 
Թէոդիկը» ևս, որ Տ. Չրաքյանի դպրոցական ընկերն էր եղել Պերպե-
րյան վարժարանում ուսանելու շրջանում, Կիպրոսից 1926-ին իրեն գրած 
մի նամակում այն համոզմունքն է հայտնել, թե «Ինտրայի վրայ կատարե-
ալ բան մը գրելը հաւասար է անհնարին բանի մը ձեռնամուխ ըլլալու, 
տրւած ըլլալով ենթակային արտասովոր տիպն եւ մեր մահկանացուի 
հանգամանքը»: Նրա կարծիքով, Տիգրան Ելքենճյանից հետո, Ինտրայի 
մասին «քիչ շատ ներկայանալի ուսումնասիրութիւն մը» կարող էին գրել 
Միքայել Կյուրճյանն ու Վահան Թեքեյանը: Թեոդիկը նշել է նաև, որ իր 
համար Տիրան Չրաքյանը «Եղիայէ՛ն ալ վեր է, իր տարօրէն խոհալքովն 
ու արտակեդրոն կենցաղովը: Պիտի վառ պահեմ միշտ իր սուրբ յիշատա-
կը, ցորչափ Տարեցոյցս լոյս տեսնէ կենդանութեանս»:3 

                                                 
1  «Հայրենիք», 1927, թիւ 6, Ապրիլ, էջ 35:  
2  Ա. Չոպանյան, Երկեր, Եր., 1988, էջ 752, 642-644: 
3  Գեղամ Մ. Խանամիրեան - «Տիրան Չրաքեան (Ինտրա)», «Հայաստանի 

կոչնակ», Նիւ-Յորք, 1939, 22 Յուլիս, թիւ 29, էջ 693: 
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Գնահատության կարևոր չափանիշներից մեկը գրողի, արվեստա-
գետի ստեղծագործության ազգային-ընկերային նշանակությանը կամ 
գեղագիտական դավանանքին նախապատվության խնդիրն էր: Նիկո-
ղոս Սարաֆյանը, օրինակ, 1940-50-ական թվականներին գրած իր հոդ-
վածներում տաղանդավոր գրողներին բաժանելով «պահպանողական» 
եւ «յեղափոխական» խմբերի (ընդ որում՝ հատուկ զգուշացնելով երկ-
րորդներին «չշփոթել յեղափոխութիւն երգողներուն հետ՝ որոնք զուրկ են 
յաճախ այդ առաքինութենէն»), իր այդ մոտեցումը բացատրում էր նրա-
նով, որ «առաջինները կը գոհանան ժողովուրդին աւանդութիւններն ու 
ներկան տալով այնպէս ինչպէս որ են, երկրորդները կը բերեն նորու-
թիւն մը, կը յեղաշրջեն»: Եվ Պ. Դուրյանի, Մեծարենցի, Տեմիրճիպաշյա-
նի, Թեքեյանի, Զոհրապի ու Օշականի հետ միասին, նորություն բե-
րող, հեղաշրջող տաղանդավոր գրողների շարքին էր դասում նաև 
Ինտրային:1 «Հինէն ի վեր մեր բանաստեղծները սովորութիւն ունին գո-
վել ժողովուրդն ու երկիրը: Փառքին ամէնէն դիւրին ճամբան է ասիկա,– 
համոզված էր Ն.Սարաֆյանը:– Գիտութիւն մըն է, որ կ’ապահովէ անուն 
եւ հաց: Գիտութիւն մը՝ որովհետեւ քերթողը հարկադրուած է մնալ ժո-
ղովուրդին մտային մակարդակին սահմանափակ գիծին վրայ: /…/ Կա-
րելի չէ Մալարմէ մը ըլլալ մեր մէջ, ոչ ալ տռփական Միլլէր մը ժողովր-
դին բարոյական անկումը մատնանշող մը, բնազանցական Վալէրի մը 
կամ Ժիտ մը: Ինտրա եւ Օշական առին իրենց դասերը: Վերջինը, ինչ-
պէս եւ Կ. Զարեան արագօրէն նահանջեցին…»2 (ընդգծումը մերն է– 
Պ.Դ.): Այս հարցում բանավեճ բացելով, մասնավորապես, Հ. Օշականի 
հետ, նա գրում էր. «Թէնի եւ Կուռմոնի աչքով նայող Օշականը, սկսաւ 
նաեւ հայեցիութիւն մը պահանջել գիրքերէն, այսինքն իր ժողովուրդէն 
կարդացուելիք եւ ժողովուրդին տառապանքէն եւ տենչերէն վկայութիւն-
ներ բերող գործեր: Ու հասաւ տեղ մը՝ ուր չէր գիտեր այլեւս որո՞ւ աւելի 
կարեւորութիւն տալ, վկայութիւններո՞ւն թէ՝ գրական արժէքներուն: Պի-
տի ջանայ զանազանել զանոնք: Ինտրա տաղանդ է բայց հայութեան 
չի պատկանիր, պիտի ըսէ…»3 (ընդգծումը մերն է– Պ.Դ.): 

Ինտրայի աշակերտներից Գեղամ Գավաֆյանը «Հին օրեր–Սկիւ-
տար–Տիրան Չրաքեան» հուշագրության մեջ փորձում է որոշակիացնել 
Ինտրայի տեղը իր ժամանակի նախորդող և հաջորդող սերունդների 
միջև: Նա «Տեսակ մը երեւոյթ» է համարում Ինտրային, որը, պատկանում 

                                                 
1  Ն. Սարաֆյան, Տեսարանները, մարդիկ եւ ես, Երեւան, 1994, էջ 133: 
2  Նույն տեղը, էջ 150: 
3  Նույն տեղը, էջ 234: 
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էր «յաջորդ եւ մերինին նախորդող սերունդին, առաւելագոյն մերձաւո-
րութեամբ առաջնոյն»: «Համիտեան շրջանին,– գրում է նա,– Իսթան-
պուլի հայութեան մտաւորական արտադրութիւնը, դպրոցներէն դուրս, 
կը գտնուէր մակարդակի մը վրայ որուն չէր կրնար պատշաճիլ իր ազ-
նուական ճաշակը եւ ստեղծող տաղանդը: Աններող իր դատաստաննե-
րուն մէջ եւ այլայլող իր մասին եղած դատումներովը, Չրաքեան կերպով 
մը դուրս նետուած էր իր սերունդէն, կը կառչէր նախորդին եւ յենակէտ 
կը փնտռէր յաջորդին վրայ»:1 

Անցյալ դարի 70-80-ական թվականներին Սփյուռքում Ինտրայի 
ստեղծագործության հիմնարար հետազոտություններով հանդես եկավ 
բանաստեղծ, գրականագետ Գրիգոր Պըլտյանը: 1974թ. Բեյրութի «Բա-
գին» հանդեսում (թիվ 7, 8, 9) լույս տեսան «Տրամ»-ի 0 և 1 մասերը՝ 
«Ինտրա, Չրաքեան և Անդրատառը» խորագրով, իսկ աշխատությունն 
ամբողջությամբ հրապարակ եկավ 1980 թվականին («Տրամ», Պէյրութ, 
Imprimerie Atlas): Ու թեև հեղինակն այն համարում էր սոսկ մի փորձ՝ 
«մտնելու Ներաշխարհէն ներս», սակայն առանձնանում էր Ինտրայի 
անձի և գործի մի շարք էական կողմերի ու առանձնահատկությունների 
հիմնարար վերլուծություններով, որոնք, ի վերջո, հեղինակին բերում են 
այն եզրակացության, որ Ինտրայի ստեղծագործությունը «կը մնայ ամե-
նէն զարտուղիներէն, եթէ ոչ ամենէն զարտուղին Արևմտահայ գրակա-
նութեան: Զարտուղի՝ որովհետև կը կենայ ընկալեալի ու օրինաւորի 
չափերէն դուրս, իբրև չափազանցում մինչ այդ տրուած եզրերու և չա-
փանիշներու մակարդակէն…»:2 

Հակոբ Կարապենցը 1980-ական թվականների իր հոդվածներում 
Ինտրայի անձի և գործի գնահատությունը փորձում է դիտարկել ժամա-
նակակից համաշխարհային գրական մտքի զարգացումների, ավելի 
որոշակի՝ «արդիապաշտ շարժման», համատեքստում: Շարժում, որի 
գլխավոր դավանանքն էր՝ «…աւելի լաւ է կեանքը բանաստեղծութեան 
վերածել, քան կեանքից վերցնել բանաստեղծութիւնը» կարգախոսը: 
Իսկ ինչ վերաբերում է ստեղծագործողի էությանն ու խառնվածքին, 
ապա «իրաւ արդիապաշտի մօտ բառը արիւնով ու քրտինքով է կերտ-
ւում, առանց ածականի, առանց մակբայի, առանց պաճուճանքի, մերկ 
ինչպէս Աստուած, հասնելով իր գոյութեան Քուրային, այնտեղից հանե-
լով կիզիչ խօսքը»: Նրա կարծիքով, շուրջ երկուհարյուրամյա դժվարին 

                                                 
1  Ընդարձակ Տարեգիրք Ս.Փ.Ա. հիւանդանոցի, նոր շրջան, ԻԳ տարի, Իսթամբուլ, 

1947, էջ 103: 
2  Գր. Պըլտեան, Տրամ, Պէյրութ, 1980, էջ 99: 
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ու հակասական ճանապարհ անցած այդ ուղղության ռահվիրան հայ 
նոր գրականության մեջ հանդիսացավ Հակոբ Օշականը՝ «իր մտաւոր 
ու իմացական հիմքերը դասականութեան ծովում խարսխած լինելով 
հանդերձ»: Ապա գալիս է Կոստան Զարյանը, որը սակայն «խորքում 
մնաց գեղապաշտ»: Իսկ Խորհրդային Հայաստանում «արդիական շուն-
չի եւ յեղափոխական քանդակումների» «անգերազանցելի գագաթը» 
մնում է արդեն իսկ արդի դասական դարձած Եղիշէ Չարենցը: Սփյուռ-
քահայ ժամանակակից գրական հորիզոնի վրա՝ «որպես ամենից հաւա-
տացեալ արդիապաշտներ», նա տեսնում էր միայն Վահե Օշականին, 
Գրիգոր Պըլտյանին և իրեն՝ Հակոբ Կարապենցին: Ինչ վերաբերում է 
ավելի վաղ անցյալին, նրա հայացքը կանգ էր առնում միայն երկու 
անունների վրա՝ «Ինտրան եւ Եղիա Տէմիրճիպաշեանը դեռ պիտի 
գան, դեռ պիտի յայտնաբերուեն որպէս մեր ամենից ինքնուրոյն ար-
դիապաշտները» (ընդգծումը մերն է– Պ.Դ.):1 

Հայրենիքում և Սփյուռքում տարբեր տարիների հրատարակվել են 
գրողի գործերն ամփոփող ժողովածուներ («Տիրան Չրաքեան/Ինտրա/», 
Ընտիր երկեր, Բէյրութ, 1974, կազմող և խմբագիր՝ Կարիկ Պասմաճե-
ան, «Տիրան Չրաքյան», Երկեր, Երևան, 1981, կազմող և ծանոթագրող՝ 
Ս. Հ. Յափուջյան, խմբագիր և առաջաբանի հեղինակ՝ Ստ. Թոփչյան): 

Նշված տասնամյակներին Ինտրայի ստեղծագործության համա-
կողմանի քննության ուղղությամբ նկատելի տեղաշարժեր սկսվեցին 
նաև խորհրդային գրական-գրականագիտական մտքի ասպարեզում: 
Կարելի է ասել, դա մի տեսակ հալոցքի շրջան էր ընդհանրապես արև-
մտահայ և սփյուռքահայ գրականությունների ուսումնասիրության, գաղա-
փարախոսական և այլ նկատառումներով նախկինում հանիրավի անտես-
ված գրողների երկերի հրատարակման, հայ գրականությունն իր երեք 
թևերով (արևմտահայ, արևելահայ և սփյուռքահայ) միասնական ընթաց-
քի մեջ քննության տեսակետից: Այդ հոսանքի մեջ էր, որ 1981 թվականին 
«Սովետական գրող» հրատարակչությունը «Հայ դասականների գրադա-
րան» մատենաշարով լույս ընծայեց նաև Ռ. Որբերյանի, Ռ. Սևակի, Վ. 
Թեքեյանի, Մ. Զարիֆյանի ստեղծագործություններն ընդգրկող «Երկեր»-ը: 
«Արևմտահայ պոեզիան 20-րդ դարի սկզբին» իր նախաբան-վերլուծակա-
նում Վազգեն Գաբրիելյանը՝ «Սիամանթոյի, Մեծարենցի, Վարուժանի ու 
Թեքեյանի հետ միաժամանակ» այդ շրջանի արևմտահայ նոր բանաս-
տեղծության դիմագծի ամբողջացմանը նպաստած «տաղանդավոր, 

                                                 
1  Հ. Կարապենց, Նորարարական շարժումը հայ գրականութեան մէջ, «Երկու 

աշխարհ (գրական փորձագրութիւններ)», Բոստոն, 1992, էջ 204-205: 
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ինքնատիպ» բանաստեղծների՝ Ռ. Սևակի, Ա. Հարությունյանի, Մ. Զա-
րիֆյանի և այլոց թվում նշում էր նաև Տիրան Չրաքյանի անունը (էջ 3): 
Ավելի ուշ «Դասականների ժամանակը» (Եր., 1997) ժողովածուում նույն-
պես գրականագետը հաստատում էր, թե «Մեծարենցից առաջ հարկ է 
հիշել ևս երկու անուն, որոնց և Մեծարենցի ճակատագրերի ու ստեղծա-
գործությունների միջև դիտարկելի կողմեր կան և միասնաբար ներկա-
յացնում են այդ շրջանի պոլսահայ պոեզիայի բնորոշ մի քանի գծերը: 
Անանձնական սիրով ու բնությամբ լեցուն, ի ծնե բանաստեղծ-արվես-
տագետի էությամբ օժտված երեք ինքնատիպ անհատականություն, 
որոնց հոգեկան ծանր դրաման վերջակետվեց ողբերգական ավարտով: 
Տիրան Չրաքյան, Հերանուշ Արշակյան, Միսաք Մեծարենց» (էջ 37): 

Անցյալ դարի 70-ական թվականների կեսերից սկսած Ինտրայի 
կյանքի և գործի ուսումնասիրությունը եղել է նաև Վլադիմիր Կիրակո-
սյանի ուշադրության կենտրոնում: 1976թ. ԳԱ հրատարակությամբ լույս 
տեսած «Գրական դեմքեր» ժողովածուում զետեղված իր «Ինտրա» մե-
նագրության մեջ նա ընդգծում էր, թե «Ինտրայի տարօրինակ անձն ու 
ստեղծագործությունը հնարավոր է պատկերացնել միայն արևմտահայ 
կյանքի տարապայման հանգամանքներում, բարդ ու հակասական մի 
խառնվածք, որ 20-րդ դարի նախաշեմքին աշխարհն ընկալում է միջնա-
դարյան միստիկի սևեռուն մտքով ու բորբոքված երևակայությամբ, ուր 
իրականության արտացոլքը բեկվում է բյուրավոր անկյուններով, աղա-
վաղվում ու աղճատվում անճանաչելիության աստիճան՝ վերջ ի վերջո 
վերածվելով խրթին խորհրդանշանների համակարգի: Բացատրել Ինտ-
րայի ստեղծագործությունը՝ նշանակում է վերլուծել ու մեկնաբանել 
խորհրդանշանների այդ բարդ համաձույլը, ետ տանել միստիկականու-
թյան քողն ու երևան բերել իրական աղերսները կյանքի ու ժամանակի 
հետ»: Վերլուծությունների տրամաբանությունը գրականագետին բերում 
է այն համոզման, որ «Ես-ի սկզբունքը մի կողմից, մյուս կողմից աստծո 
տեսիլը ուրվագծում են վերին ու ներքին այն սահմանները, որոնց տի-
րույթում է միայն հնարավոր հասարակական իմաստ որոնել ինտրայա-
կան աշխարհի միստիկական վայրուվերումների մեջ» (էջ 119): Հատկան-
շական է, որ ժողովածուի Առաջաբանի հեղինակ Սերգեյ Սարինյանը 
նույնպես՝ ներկայացնելով հիշյալ մենագրությունը, բարձր գնահատական 
էր տալիս Ինտրայի ստեղծագործությանը. «20-րդ դարի արևմտահայ 
գրականության ինքնատիպ դեմքերից է Ինտրան (Տիրան Չրաքյան): 
Ստեղծագործելով 90-900-ական թվականների թուրքական իրականու-
թյան քաղաքական մռայլ հանգամանքներում, Ինտրան իբրև մտածող ու 
գեղագետ արտահայտեց մանրբուրժուական ինտելիգենցիայի մի որոշ 
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խավի հուսալքությունն ու անհատապաշտությունը, ձև տալով արևմտա-
հայ սիմվոլիզմի գրական արտահայտությանը» (էջ 6): 

Ավելի ուշ՝ 1985 թվականին, Վլ. Կիրակոսյանը, նույնպես ԳԱ հրա-
տարակությամբ, հրապարակ հանեց «Արևմտահայ բանաստեղծությունը 
1890-1907 թթ.» մենագրությունը, որտեղ առավել ամբողջականության 
էր հասցնում Ինտրայի ստեղծագործության վերլուծությունը՝ այն դի-
տարկելով 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ գրա-
կան զարգացումների համատեքստում: Այդ իմաստով կարևոր է գրա-
կանագետի եզրահանգումներից մեկը, ըստ որի՝ նշված շրջանում 
«արևմտահայ գեղարվեստական իրականության համար առավել 
բնորոշը քնարական աշխարհընկալման այն կերպն է, որ ձևավորվելով 
Ա. Չոպանյանի բանաստեղծական փորձերում, նոր, ավելի բարձր 
որակ է տալիս Ինտրայի ստեղծագործության մեջ, իսկ ավարտուն 
համակարգի արժեք ստանում Մեծարենցի «Ծիածանում» և «Նոր տա-
ղերում» (էջ 9), (ընդգծումը մերն է– Պ.Դ.): 

80-ականի կեսերին Ինտրայի ստեղծագործության էության և բուն 
արժեքի գնահատության առումով ուշագրավ երևույթ էր ժամանակի 
ինքնատիպ գրողներից մեկի՝ Աղասի Այվազյանի, 1985թ. հրատարակ-
ված «Դիպլիպիտո» ժողովածուում զետեղված «Ինտրա» փոքրածավալ, 
բայց չափազանց տարողունակ էսսեն: Գրողներին ու արվեսագետներին 
դիտարկելով սովորական մտածողությունից անդին թափանցող մեծ 
մասշտաբների՝ «ՄԵԾ ՄԱՐՄՆԻ», որ նույնն է թե «մարդկության և Աստ-
ծո», օրինաչափությունների ոլորտում, նա այդ Մեծ Մարմնի, կամ «բնա-
կան նյութի» ձայնը համեմատաբար ավելի պահպանած հազվադեպ 
անհատների՝ Ռուսսոյի, Դոստոևսկու, Նարեկացու «և էլի բազմաթիվ 
անունների» կողքին դնում է «մի անուն ևս՝ Ինտրա»: «Զարմանալի էր 
Ինտրայի հայտնությունը 20-րդ դարի այդ ժամանակահատվածում, հայ-
կական միջավայրում, այսինքն՝ ՄԵԾ ՄԱՐՄՆԻ հայկական մասում,– 
գրում է Աղ. Այվազյանը:– Հիրավի, պե՞տք էր արդյոք այդ ժամանակ հի-
շել ՄԵԾ ՄԱՐՄՆԻ ձայնը, երբ բարու ու չարի բոլոր հաշիվները 
առերևույթ խառնվել էին իրար: Ու թերևս մեզ պետք էր Րաֆֆու նման 
գրող, կյանքի ամենաամուր «տրամաբանությամբ», նյութի շարժման թե-
լադրմամբ ստեղծվող գրող: Ու այդ պայմաններում ստեղծվեց Ինտրան, 
որ, թերևս, մինչև օրս չի հասկացվել մեր կողմից, որովհետև ժամա-
նակի շարժման տրամաբանությունից դուրս է նա: Բայց երևի ՄԵԾ 
ՄԱՐՄՆԻ իմաստությունը դասավորեց այդպես, քանզի ժողովրդի այս 
հատվածը ընդունակ էր արտահայտել նրան”: Գրողը համոզված էր, որ 
նման արվեստագետների արածը «գրականություն անել չէ», այլ հոգս՝ 
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«իսկական մասնիկի գլխավոր և կարևորագույն գործառնությունը»: Եվ 
այդ մարդիկ՝ Մեծ Մարմնի «այդ մասնիկները միշտ գալիս են առող-
ջացնելու աշխարհը, թեպետ նրանց հիվանդ ու խենթ են անվա-
նում…»1 (ընդգծումները մերն են - Պ.Դ.): 

Այն, որ հատկապես «Ներաշխարհ»-ի հրատարակումից հետո, 
Ինտրան սիրված ու գնահատված անհատականություն էր գրական-
մտավորական միջավայրում, վկայում են նաև Պոլսի, գավառների և 
Սփյուռքի մամուլի տարբեր ժամանակներում ու տարբեր առիթներով 
հրապարակված Խմբագրականները:  

Դեռևս 1910 թվականին Իզմիրի «Դաշինք» օրաթերթը իր ընթեր-
ցողներին ուրախությամբ ծանուցում էր, որ «Մէկ քանի օրէ ի վեր բաղ-
դաւորութիւնն ունինք Իզմիրի մէջ վայելելու ներկայութիւնը մեր գրակա-
նութեան ամենէն համակրելի ու հմայքոտ դէմքերէն Տիար Տիրան 
Չրաքեանի, որ իր շնորհալի Տիկնոջ հետ Պոլսէն եկած է քաղաքս այցե-
լել: Տաղանդաւոր գրագէտը, որ միանգամայն ներհուն ուսուցիչ մըն 
է, արձակուրդի իր ժամանակամիջոցէն մաս մը պիտի անցնէ մեր «որ-
մերուն» մէջ»:2 Մի քանի օր անց թերթը տպագրում է նաև Ինտրայից 
հուշագրական մի հատված՝ հետևյալ ծանուցմամբ. «Հաճոյքով կը հրա-
տարակենք մեր տաղանդաւոր գրագէտ հիւրին՝ Տիրան Չրաքեանի՝ 
դէպի Յոնիական ափերն իր ըրած ճամբորդութեան տպաւորութիւննե-
րէն այս հատուածը, իբրեւ թարմ նմոյշ մը իր զմայլելի արձակին»:3 

Ռումինիայում Հակոբ Սիրունու խմբագրությամբ հրատարակվող 
«Նաւասարդ» հանդեսը՝ առաջիններից մեկը արձագանքելով Ինտրայի 
եղերական մահվան (ի դեպ՝ «Մոռացուածներուն համար» խորագրի 
տակ) լուրին, նրան ներկայացնում էր որպես «մեր նոր գրականութեան 
ամէնէն կարկառուն դէմքերէն մէկը», տպագրելով նաև «երեքը իր նոճե-
րու քերթուածներէն»:4 

1948-ին Բեյրութի «Անի» պարբերականը՝ տպագրելով Ինտրայի 
«մտերիմ ապրումներուն հաղորդ բարեկամի մը» Արտաշես Սարգիսյա-
նի կողմից գրի առնված հուշերն ու տպավորությունները, իր Խմբագրա-
կանում նրան բնութագրում էր որպես «Գրագէտ ու բանաստեղծ՝ նոյն 
ատեն, արուեստագէտի բազմակողմանի ընդունակութիւններով 
օժտուած» անհատականություն, ով «հանդիսացաւ առեղծւածային 

                                                 
1  Աղ. Այվազյան, Դիպլիպիտո, Եր., 1985, Էջ 128-129:  
2  «Դաշինք», Իզմիր, 1910, Բ տարի, թիւ 300, 1/14 օգոստոս:  
3  Նույն տեղում, թիւ 312, 15/28 օգոստոս: 
4  «Նաւասարդ», նոր շրջան, Պուքրէշ, 1923, Ա հատոր, Բ պրակ, Հոկտեմբեր, էջ 59:  
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միաձուլումը՝ աշխարհիկ իրապաշտին եւ անաշխարհային խորհրդա-
խոյզին: Զարտուղի իմացականութիւն մը՝ որ հանճարային փայլատա-
կումներէ վերջ, զարնուած աստղի մը խորտակումն ունեցաւ…», «մէկը 
մեր գրականութեան մեծ կորուստներէն…»:1 

1951թ. Բեյրութի «Աստղաբերդ»-ը (թիւ 2) «Նարեկաշունչ քերթող ու 
նկարչագեղ ոճի աննման վարպետ» էր անվանում Ինտրային, իսկ 1969-
ին «Սփիւռք»-ը (31 օգոստ.)՝ «Հայ գրականութեան ինքնատիպ եւ ան-
ձնադրոշմ դեմքերէն մէկը, /…/ որուն ստեղծագործութեան տեսակարար 
կշիռը ամենէն աւելի խիտ է ու զուտ – բխում ու իրաւ ստեղծագործու-
թիւն»: 

Հատկանշական է, որ անցած տասնամյակներին պարբերաբար 
այն տեսակետն է արտահայտվել, որ Ինտրայի կյանքի ու գործի ամբող-
ջական, բուն ճանաչողությունն ու գնահատությունը ապագայի գործ է: 
Դեռ 1924 թվականին «Նաւասարդ» պարբերականը՝ տպագրելով Արմեն 
Սևանի հուշերը Ինտրայի մասին, գրում էր. «Արուեստագէտի մը դի-
մացն ենք. իր կեանքով ու գրականութեամբ ինքնատիպ դէմք մը՝ որ 
արժանի է ուսումնասիրութեան: Մէկն անոնցմէ որոնք լոյսին համար 
ծնած ու օրէն մէկը ամէնէն դժնդակ խաչելութեամբ անցան կեանքէն: 
Վերլուծել իր գործը, իր հոգին, այնքան խղճմտութիւն կը պարտադրէ որ 
այս պահը կը զլանայ հոգիներուն անհրաժեշտ խաղաղութիւնը եւ թոյլ չի 
տար ձեռք զարնելու այդ աշխատանքին»:2 

Գեղամ Խանամիրյանը 30-ական թվականների վերջերին գրած իր 
հուշերում՝ արձանագրելով Ինտրայի «Հռչակին յարութիւնը», նշում էր. 
«Չհասկցուիլը բաղդն է եղած միշտ՝ անզուգական ու յառաջապահ մտ-
քերու, որոնք ժողովուրդինէն բարձր մակարդակի մը վրայ կը սավառ-
նին որով եւ կը մնան անհասանելի կամ մութ ու խրթին: Սթանտալի 
խօսքը իրեն պատշաճեցնելով կրնանք ըսել թէ հասկցուելու համար՝ իր 
գործին վրայէն պէտք է առնուազն յիսուն տարի մը անցնի, որպէսզի 
ժամանակը քալէ, քանի որ իր ատենուան հանրութիւնը չէր կրնար ունե-
նալ իր մեծ այլ զարտուղի արուեստագէտի գերանուրբ զգայնութիւնները 
կամ հանճարային տեսանողի տիեզերական թափանցումն ու թռիչքնե-
րը»: Նա նկատում էր նաև, որ «իրական գրագէտի արժանիք ունեցող 
մեր ամէն գրողները, նոյն իսկ երբ չեն համակրիր իրեն, ստիպուած կ’զ-
գան հանճար բառը գործածել, հոգ չէ թե աւելի կամ նուազ ծաղրական 
իմաստով»: Հետաքրքիր է այդ կապակցությամբ հենց իր՝ Ինտրայի, 

                                                 
1  «Անի», Բ տարի, 1948, Պէյրութ, թիւ 7, Փետր., էջ 361: 
2  «Նաւասարդ», նոր շրջան, Պուքրէշ, 1924, Ա հատոր, Ժ-ԺԲ պրակ, էջ 315: 
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մեկնաբանությունը. «…օր մը ինք կ’ըսէր ինծի,– գրում է Գ. Խանամիր-
յանը,– ծաղրանկարն ուրիշ բան չէ այլ գոյ եղող իրողութեանց սաստկա-
ցումը, ուստի զիս յանհունս մեծցնելով եւ տարբեր ձեւով ծաղրող չկայ, 
այդո՛ւ իսկ ընդունած կ’ըլլան մեծարժէք յատկութեանց ներկայութիւնն 
յիս»:1 

Բերենք մի ուշագրավ դրվագ ևս 1908-ին Պոլսի Կեդրոնական 
վարժարանի Ինտրայի աշակերտներից Հ. Ամիրյանի հուշերից, ըստ 
որի՝ աշակերտներին ներկայացնելով ժամանակակից հայ գրական դեմ-
քերին, Տ. Չրաքյանը մի անգամ խոսել է նաև իր՝ Ինտրայի, մասին. 
«Ինտրա ստանունով բանաստեղծ-գրագէտ մըն ալ ունինք, որ շատերէ 
չէ հասկըցուած,– ըսաւ: Շատերուն ծաղրանքին նիւթ դարձան անոր 
գրածները, մանաւանդ «Ներաշխարհը»: Նորերուն մէջ թերեւս ամենէն 
աւելի անժողովրդական դէմքն է ան: Քիչերը միայն հասկցան անոր հո-
գին»: Ապա բերելով Ալֆրեդ դը Վինյիի օրինակը, հասկացնել է տվել, որ 
իրենց ժամանակի մեջ չգնահատված մեծ գրողները իսկական ճանա-
չում են գտնում ապագայում, երբ լիովին պարզվում է նրանց հոգին»:2 

Հալեպում հրատարակվող «Սեւան» պարբերագիրքը, 1946թ. իր Բ 
հատորում հրատարակելով Վահան Թեքեյանի «Յուշեր եւ դատումներ»-
ը Ինտրայի մասին, համոզմունք էր հայտնում, «…թէ այս գրութիւնը 
նպաստ մըն է Ինտրայի տարօրինակ և սրտաշարժ կենսագրավէպին 
համար, որ կը սպասէ իր տաղանդաշատ հեղինակին…»: 

Ն. Բալաշովը արդեն հիշատակված իր աշխատության մեջ գրում է, 
թե «Բոդլերի մասին լեգենդի և ճշմարտության դարավոր պայքարը նոր 
փուլ է թևակոխել և անկանխակալ հայացքին «Չարի ծաղիկների» գե-
ղարվեստական կատարելությունը կարող է բացահայտվել նախկի-
նում անհասանելի ամբողջականությամբ»3 (ընդգծումները մերն են- 
Պ.Դ): Կարելի է ասել, նույնն է եղել նաև հայ գրական-գիտական մտքի 
համոզմունքը Ինտրայի վերաբերյալ: Հ.Օշականը՝ հանրագումարի բե-
րելով իր բոլոր դիտարկումները, ի վերջո, արձանագրում էր, թե «Չրա-
քեանի սերունդը չարժանացաւ խաղաղ, ամփոփումի բարիքին մէջ նս-
տած, իր արժէքներուն գիտակցութեանը արժանի օրերու, հնձուած ըլլա-
լով շատ վաղազրաւ կամ տարտղնուելով չորս ծագերու: Այսօրուան 

                                                 
1  Գ. Խանամիրեան, «Տիրան Չրաքեան (Ինտրա)», Նիւ-Յորք, «Հայաստանի 

կոչնակ», 1939, թիւ 29: 
2  Հ. Ամիրեան, Նախաբանի փոխարէ», «Գրական դէմքեր», «Հայրենիք», Յունիս, 

1927, էջ 58-60:  
3  Н. Балашов, “Легенда и правда о Бодлере”, “Цветы Зла”, М., Наука, 1970, стр. 

287: 
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սերունդը, ա՛ն՝ որ Փարիզ-Պոսթոն-Գահիրէ աճած, օտար մշակոյթի մէջ 
ինքզինք գտած, կը յիշէ իր պապերը, առնուազն իբր հոգեբանութիւն, ի 
վիճակի չէ արդար զգալու և ուղիղ դատելո՞ւ: Ուրեմն և, նրա համոզ-
մամբ, Ինտրայի անձի ու գործի բուն հետազոտությունն ու գնահատու-
թյունը պետք է սպասել ապագայում՝ «մեր հայրենիքէն բուսած» «ուրիշ 
սերունդի մը» կողմից, որը «հաշտուելով իր ճակատագրին, ճիշդ կշռե-
լով արժեքարտերը /…/ պիտի փորձէ դատել արևմտահայ գրականու-
թիւնը…»:1 

Կարելի է ասել, Հակոբ Օշականի այդ կանխատեսումը՝ մի քանի 
տասնամյակ անց, այսօր արդեն իրականություն է դառնում: Հատկա-
պես Հայաստանի անկախացումից հետո, անցյալի մեր գրականության 
ու մշակույթի մի շարք «մոռացված» դեմքերի կյանքի ու ստեղծագործու-
թյան անկանխակալ և ամբողջական գնահատությունը մտավ մի նոր 
փուլ: Ինտրայի պարագայում 1995 թվականին մեր նախաձեռնությամբ 
և ջանքերով Հայրենիքում առաջին անգամ տեղի ունեցավ Հայաստանի 
գրողների միության, Գրականության ինստիտուտի և «Նոր Արաբկիր» 
հայրենակցական միության համատեղ գիտաժողովը, իրականացվեցին 
գրողի հարուստ նամակագրության և արխիվային ու հրապարակված 
այլ նյութերի հիման վրա ամբողջացված կենսագրության («Վարք Ինտ-
րայի», 2003), լրացված և Պոլսի 1906թ. հրատարակության հետ ճշգրտ-
ված «Ներաշխարհ»-ի (երկի 100-ամյակի առթիվ, 2006) հրատարակու-
թյունները: Ինտրայի ստեղծագործության տարբեր կողմերին նվիրված 
ուշագրավ ուսումնասիրություններով ու մենագրություններով հանդես 
եկան Մարիամ Շոլինյանը, Վարդան Նիկողոսյանը, ավելի երիտասարդ 
սերնդից՝ Լուսինե Ավետիսյանը, Նարա Անտոնյանը և ուրիշներ: Եր-
վանդ Տեր-Խաչատրյանի ջանքերով լույս տեսան Ինտրայի երկերի 
առավել ամբողջական երկու հատորները (2014):  

Ինտրայի անձի և գործի գնահատությունը, համոզված ենք, դեռ 
երկար ճանապարհ ունի անցնելու: 

 
Բանալի բառեր՝ գնահատություն, բևեռացում, տաղանդ, հանճար, 
խենթ, զարտուղի, հայտնություն, հայություն, սերունդ, արդիապաշտ 
շարժում, խորհրդապաշտ, միստիկ: 

 
 
 

                                                 
1  Հ. Օշական, Համապատկեր, հ. 8, էջ 213:  
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Демирчян Петрос 
Тиран Чракян (Интра): процесс оценки 

 
Резюме 

Оценка Тирана Чракяна /Интра/, как самобытного писателя, не 
прекращалась и после прозвучащих по поводу опубликования его главного 
произведения- “Внутренний мир” /”Нерашхар”/ мнений за и против. И не 
только западноармянской, но также восточноармянской и спюркской 
/армянской диаспоры/ передовой литературно-научной мыслью. 

В статье приведены опубликованные в протяжении более чем одного 
столетия примеры и комментарии доказывающие этот тезис. 

 
 

Demirchyan Petros 
Tiran Chrakian (Intra): the process of Estimation 

 
Summary 

Tiran Chrakian - Intra's estimation as an original writer never stopped 
even after the pros and cons on publication occasion of his main work "Inner 
world". Moreover, not only from Western, but also from Eastern Armenian and 
Armenian Diaspora advanced scientific and literary scholars. The article 
introduces the examples and comments of this confirming thesis that was 
published more than a century ago.  
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ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ԵՎԱ 

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ «ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՀԵՏ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ 
ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ  

 
20-րդ դարասկզբին, երբ հայ ժողովուրդn անցնում էր դանթեա-

կան դժոխքի միջով, Թումանյանը շարունակում էր թղթին հանձնել հու-
շեր, օրագրային գրառումներ, հոդվածներ, բանաստեղծություններ, 
որոնցում քննում է հայ ժողովրդի անցած ճանապարհը, հայ մարդու ճա-
կատագիրը, մեծ ազգերի կեղծ ու շահախնդիր գործունեությունը և 
մարդ արարածի էությունն առհասարակ: Այդ տարիներին նրա ծավա-
լած գործունեության, ստեղծագործական ընդվզումների մասին բազմա-
թիվ արժեքավոր ուսումնասիրություններ, հոդվածներ կան, սակայն 
առանձին ուշադրության չի արժանացել «Հայրենիքիս հետ» ժողովա-
ծուն՝ տպագրված 1916 թվականին: Գրքի նկատմամբ մեր հետաքրքրու-
թյունը պայմանավորված է այն հարցով, թե ի՛նչ նպատակ էր հետապն-
դել արդեն տպագրված ստեղծագործությունների համահավաք ժողովա-
ծուն և ինչպիսի՛ արձագանքներ է ունեցել: Հատկանշական է, որ ժողո-
վածուն այնուամենայնիվ դարձել է ժամանակի որոշ գրաքննադատների 
քննության առարկան. տպագրվել են գրախոսականներ ու հոդվածներ, 
որոնց գոյությունն արդեն խոսուն է, տեսակետները՝ հետաքրքիր, եր-
բեմն՝ հակասական: «Հայրենիքիս հետ» ժողովածուի մանրակրկիտ քն-
նության հարցը դուրս է մեր ուսումնասիրության տիրույթից: Մեր խն-
դիրն է հնարավորության սահմաններում պարզաբանել՝ ի՛նչ նպատակ է 
հետապնդել ժողովածուի տպագրությունը, պատմական հեռանկարի 
մեջ դիտարկել՝ ե՛րբ և ո՛ւմ կողմից է առաջադրվել բանաստեղծի հիշյալ 
ժողովածուն բնութագրող այս կամ այն հայեցակետը, որոնք ոչ միայն 
պարզաբանել են Թումանյանի ստեղծագործությունների տեղն ու դերը 
արևելահայ գրականության մեջ, այլև այդ համապատկերում նախանշել 
ժամանակի գրաքննադատական մտածողության միտումներն ու հա-
յացքները:  

1915թ. աշնանը Ազգային բյուրոյի կոչով աշխարհի տարբեր ծայ-
րերից Կովկաս են գալիս հայկական կամավորական նոր խմբեր՝ բերե-
լով անհրաժեշտ ռազմամթերք, որոնք, սակայն, բռնագրավվում են 
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ցարական պաշտոնյաների կողմից: Արդյունքում հայ զինվորները հու-
սալքվում և կազմալուծվում են: 1915թ. դեկտեմբերի 27-ին, ապա 1916թ. 
հունվարի 7-ին, ելույթ ունենալով Ազգային բյուրոյի նիստում, Թումա-
նյանը բարձրացնում է այն կարևոր խնդիրը, որ պետք է անել ամեն ինչ՝ 
կամավորական այդ խմբերը պահելու համար. վերջիններս ոչ միայն կռ-
վում են դարավոր թշնամու՝ թուրքերի դեմ, այլև համախմբում են հայ 
ժողովրդի զավակներին: «Ամերիկայից մինչև Ասիա,– ասում է Թումա-
նյանը,– հայ ժողովուրդը իր զավակներով և փողով մասնակցում է այդ 
խմբերին: Էսպիսի ուրիշ դրուժինա չկա և դրա համար իր հատուկ կազ-
մակերպությունը պիտի ունենա»:1  

Ցավոք, հայրենիքի համար պայքարելու պատրաստ կամավորա-
կան խմբերը ցարական կառավարության անարդարացի վերաբերմուն-
քի պատճառով հուսալքվում էին ու զորացրվում: Հետադարձ հայացք 
նետելով պատմական այս փաստերին՝ կարող ենք հավաստել, որ այդ 
ժամանակահատվածում ևս հայրենիքի ճակատագրով մշտապես մտա-
հոգ բանաստեղծը բարձր պահելու համար հայ կամավորների մարտա-
կան ոգին ու ազգային նկարագիրը, 1916 թվականի սկզբին հավաքում 
և առանձին գրքույկով հրատարակում է «Հայրենիքիս հետ» խոսուն 
վերնագրով մի ժողովածու, որի մեջ ներառված էին տարբեր տարինե-
րին հայրենասիրական թեմայով գրած բարձրարժեք բանաստեղծու-
թյունները՝ «Հայրենիքիս հետ», «Մեր ուխտը», «Հայոց լեռներում», 
«Հայոց վիշտը», «Մեր նախորդներին», «Գաղթականի երգը», «Տրտմու-
թյան սաղմոսներից» (2 բանաստեղծություն), «Հոգեհանգիստ», «Վեր-
ջին օրը», «Հին կռիվը» պոեմի երկու մասերը՝ «Տանը», «Երկրում», «Որ-
բը», «Աղավնու վանքը», «Լուսավորչի կանթեղը» բալլադները: Ստեղծա-
գործությունները միմյանց հաջորդում են՝ առանց ժանրային և ժամանա-
կագրական սկզբունքները հաշվի առնելու: Սակայն ուշագրավ է գրքի 
առաջին և վերջին բանաստեղծությունների ընտրության տրամաբանու-
թյունը: Այդ մասին Է. Ջրբաշյանը գրում է. «Նա շարքը բացել է «Հայրե-
նիքիս հետ» համապարփակ և համադրական բանաստեղծությամբ, որ 
ոչ միայն իր վերնագիրն է տվել ամբողջ գրքին, այլև պայմանավորել է 
նրա խոհերի և հույզերի ուղղությունը: Գիրքն ավարտվում է «Վերջին 
օրը» ծավալուն ոտանավորով, որը տոգորված է ազգային տառապանք-
ների մոտալուտ հաղթահարման սպասումով և հավատով»:2  

                                                 
1  Լ. Կարապետյան, Հովհաննես Թումանյանի հասարակական գործունեությունը, 

Երևան, 1992, էջ 176:  
2  Է. Ջրբաշյան, Թումանյանի գրական ժառանգությունը, Երևան, 2000, էջ 45: 
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«Հայրենիքիս հետ» ժողովածուի ծնունդը պատահական չէր. գիրքը 
կոչված էր մեկ անգամ ևս հիշեցնելու հային, որ իր ազգը, տառապանք-
ների ու հալածանքների երկար ճանապարհ անցնելով, շարունակում է 
ապրել, արարել, պայքարել՝ մշտապես մնալով իր երկրի, իր հայրենիքի 
հետ, դառնալով նրա անբաժան մասնիկը, ոգևորելու և ոգեշնչելու 
մարտնչող զինվորին՝ հավատ ներշնչելով վաղվա օրվա նկատմամբ: Այս 
տեսանկյունից հետաքրքրական է այն հարցը, թե ինչպե՛ս է ընդունվել 
ժողովածուն իր ժամանակին. արդյոք գրքի նպատակն ու առաքելությու-
նը ճի՞շտ են ընկալվել ժամանակի գրաքննադատության կողմից: 
Տպագրված գրախոսությունների ուսումնասիրությունները բացահայ-
տում են ոչ միայն ժողովածուի ընդհանուր արժևորումը, այլև ժամանա-
կի գրաքննադատական մտքի ընկալման աստիճանը:  

Այսպես, 1916թ. մայիսի 29-ին «Մշակի» № 117-ում տպագրվում է 
Պ. Մակինցյանի «Գրական մանրուքներ» հոդվածը, որում հեղինակը 
ողջունում է գրքի ծնունդը՝ նկատի ունենալով ծանր ու խառնակ ժամա-
նակները: Ընդհանուր գծերով ներկայացնելով ժողովածուի բովանդա-
կությունը՝ Մակինցյանը մեկ-երկու բնութագրող բառերով թվարկում է 
իրեն արդեն ծանոթ ստեղծագործութունները, որոնցից որոշ գործեր 
վաղուց դարձել են հայ ընթերցողի սեփականությունը: Ընդհանուր գծե-
րով ներկայացնելով «Հին կռիվը» պոեմի սյուժետային որոշ հատված-
ներ՝ գրախոսը ցանկություն է հայտնում պոեմը տեսնել ամբողջությամբ. 
« «Հին կռիվը» վաղուց հետե մտածած մի մեծ պոեմ է: Ե±րբ պիտի պոե-
տը տա մեզ այդ պոեմը լրիվ… դա ոչ միայն շատ հետաքրքրական է, 
այլև կարևոր մեր գրականության համար, որովհետև նրա մեջ առաջին 
անգամ պոեմի նյութ է դառնում մեր մոտիկ անցյալի մի խոշոր հասա-
րակական հոսանքը»:1  

Պետք է նշենք, որ «Հին կռիվը» ազգային այն մեծ պոեման էր, որի 
մասին Թումանյանը հիշատակում է 1902թ. Փ. Վարդազարյանին ուղ-
ղած նամակներից մեկում: Պոեմի բոլոր 5 մասերը («Տանը», «Ճամփին», 
«Երկրում», «Հրդեհը», «Ժողովրդի մեջ») 1911թ. այլ ձեռագրերի ու թղթե-
րի հետ առգրավվել են ժանդարմական վարչության կողմից և այդպես 
էլ ամբողջապես չեն վերադարձվել: Գրախոսը տեղյակ է եղել այդ մա-
սին և հոդվածում բարձրաձայնում է՝ կարծես իբրև պոեմի թերություն 
դիտարկելով անավարտությունը:  

Առաջին մասում՝ «Տանը», ներկայացված են Վահանը և իր ընկերնե-
րը, որոնք ծրագրեր են կազմում Երկրի մասին և մի օր էլ անհետանում են 

                                                 
1  «Մշակ», № 117, Թիֆլիս, 1916: 
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հայրենի գյուղից: Մակինցյանը բավական հաջողված ու կենդանի է հա-
մարում Վահանի մոր և հոր կերպարները, ինչը, սակայն, չի տեսնում 
«տղերանց» դեպքում. «Եթե Թումանյանի պես պոետը չի կարողանում 
մի կարգին երգ դնել դրանց բերնում, կնշանակի՝ ոսկեբերան տղերք չեն 
եղել նրանք…»:1 

Երկրորդ մասը ներկայացնում է «Երկիրը», որտեղ հայտնվում են 
Վահանը և իր ընկերները: Հատվածը մնում է անավարտ: «Այսպիսով 
մեր սիրելի պոետը,– եզրափակում է քննադատը,– երես չի տալիս ըն-
թերցողին. նոր լույս տեսած գրքույկը ոչինչ նորույթ չի պարունակում մե-
ջը, բայցևայնպես «Հայրենիքիս հետը» կուրախացնի հայ ընթերցողին, 
որովհետև գրքի սով է, որովհետև Հովհ. Թումանյանի պոեզներն 
են...»:2 Մենք ձեռնպահ ենք մնում Պ. Մակինցյանի՝ ժողովածուի վերա-
բերմամբ հնչեցրած դատողություններն ու դիտողությունները գնահա-
տելուց, քանի որ, ինչպես ենթադրում էինք, գրախոսությունը չէր կարող 
անարձագանք մնալ: Մեկ ամիս անց «Արև» թերթի № 141-ում տպագր-
վում է Վ. Մենակի «Մի հոդվածի առիթով» պատասխան նյութը: Հոդվա-
ծագրին նախ զարմացնում է այն փաստը, որ Հովհ. Թումանյանին 
մշտապես «խնկարկած» քննադատը հանկարծ «դժգոհ է իր սիրած բա-
նաստեղծից»: Ի՞նչն է պատճառը: Հետևում է հեգնանքի նրբերանգ պա-
րունակող պատասխան. ժողովրդի համար այս ծանր օրերին Թումա-
նյանը «թույլ է տվել իրեն՝ երգել իր հայրենիքը»: Բերելով հատվածներ 
«Հոգեհանգիստ» բանաստեղծությունից և արժևորելով այն՝ իբրև հա-
զարավոր մարդկանց համար հնչեցրած ողբ՝ Վ. Մենակը անդրադառ-
նում է Մակինցյանի այն մտքին, որ «Հոգեհանգիստ» ու «Հայրենիքիս 
հետ» բանաստեղծությունները որևէ զգացողություն չեն առաջացնում, և 
իրավացի հարց է տալիս. «Ինչո՞ւ է պ. Մակինցյանը կարիք զգացել ան-
պատճառ ցուցադրել զգացվելու իր անընդունակությունը»:3  

Քննադատը շարունակում է ներքին պայքարը Պ. Մակինցյանի 
գրախոսության դեմ՝ ասելիքը կենտրոնացնելով հատկապես «Հին կռի-
վը» պոեմի շուրջ: Այս դեպքում նշանակալից է Վ. Մենակի դիտողությու-
նը «տղերանց» մասին Մակինցյանի բացասական ակնարկի վերաբե-
րյալ: «Այդ նշանակում է,– գրում է Մենակը,– որ պ. Մակինցյանը գիտե, 
որ Հովհ. Թումանյանը նախօրոք ծրագրել է վատ բաներ գրել «տղե-
րանց» մասին իր պոեմում և միայն մի դիպված՝ ձեռագրի կորուստը, 

                                                 
1  Նույն տեղում:  
2  Նույն տեղում: 
3  «Արև», № 141, Թիֆլիս, 1916: 
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զրկել է պ. Մակինցյանին Հովհ. Թումանյանի բերանից «տղերանց» 
հասցեին վատ բաներ լսելու հաճույքից»:1 Ընդհանուր գծերով և որոշ 
հատվածներով ներկայացնելով պոեմի բովանդակությունը՝ հոդվածա-
գիրը գալիս է այն եզրակացության, որ «տղերքը»՝ Վահանը և իր ընկեր-
ները, չնայած պոեմի անավարտությանը, ներկայացված են իբրև հայրե-
նասեր ու անձզնազոհ մարդիկ: « «Ունենք, թողինք ամենքին».– այսպես 
են զոհաբերել իրենց գաղափարի համար կյանքի ամենեն թանկ ար-
ժեքները և սեփական կյանքը այն «տղերքը», որոնց հակառակորդներն 
են այսօր պ.պ. Մակինցյանները»2,– եզրափակում է Վ. Մենակը: 

Որքան էլ հոդվածագիրը զարմանքով ու զայրույթով հագեցած 
հարցադրումներ է ուղղում Պ. Մակինցյանին, այնուամենայնիվ նշենք, 
որ վերջինս միակը չէր իր հակասական, վիճահարույց դիրքորոշմամբ: 
«Հայրենիքիս հետ» ժողովածուն քննության նյութ է դառնում նաև «Հայ 
նացիոնալիզմի ճգնաժամը» հոդվածում՝ տպագրված «Պայքար» թերթի 
№ 36-ում: Հեղինակը՝ Ա. Կարինյանը, մինչ ժողովածուին անցնելը 
քննում է պատերազմի թոհուբոհում արթնացած տրամադրությունները, 
հատկապես հայ մտավորականության «նացիոնալիստական-քաղաքա-
կան տենչերը»: Քննադատի մտքերը մեծ մասամբ հնչում են իբրև մեր-
կապարանոց հայտարարություններ: «Հայ նացիոնալիստը,– գրում է 
Կարինյանը,– Կովկասում երբեք նկատի չի ունեցել շահագործվող տար-
րերի, հայ բանվորության՝ ժողովրդի շահերը և ձգտումները: Վերացա-
կան Հայաստանը եղել է ռոմանտիկական այն իդեալը, որ փայփայել է 
բուրժուական մտավորականը... Առանց քննելու կոնկրետ հասարակա-
կան քաղաքական պայմանները, առանց նկատի առնելու ռուսահայ և 
տաճկահայ ժողովրդի իրական սոցիալական ձգտումները, հիշյալ մտա-
վորականը ձեռնարկել է որոշ քաղաքական էքսպերիմենտներ և ռոման-
տիկական ապստամբություններ...»:3 

Կարինյանը, շարունակելով ամենատարբեր և հակասական որա-
կումներով բնութագրել հայ «նացիոնալիստին», մեղադրում է նրան 
Տաճկահայաստանը՝ իբրև վաղեմի «իդեալների»՝ «աբստրակտ Հայաս-
տանի մարմնացման մի նպատակահարմար» հնարավորության շահար-
կելու մեջ: Այս հայեցողությունը քննադատը տեսնում է նացիոնալիստա-
կան գործունեության բոլոր ասպարեզներում, մասնավորապես գեղար-
վեստում, որի արտահայտություններից շատերը, ըստ նրա, զուրկ են 

                                                 
1  Նույն տեղում: 
2  Նույն տեղում: 
3  «Պայքար», № 36, Թիֆլիս, 1916:  
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գեղարվեստական արժեքից: Այնուհետև Ա. Կարինյանը խոսքը մասնա-
վորեցնում է Թումանյանի «Հայրենիքիս հետ» ժողովածուի շուրջ. «Այդ 
երգերի մեջ երևում է մեզ ոչ միայն ռազմական ինստինկտներով տոգոր-
ված կոշտ «հայդուկը», այլև տկար հույզերով, հուսահատ տրամադրու-
թյամբ համակված մտավորականը...»:1 

Գրքի առաջին բանաստեղծությունը («Հայրենիքիս հետ») Կարի-
նյանը համարում է լավատեսությամբ հագեցած, որտեղ բանաստեղծը, 
«վառված «հըզոր հայրենիքի» վառ երազով, զվարթ և ուրախ կոչ է 
անում բոլորին պայքարել հանուն «հայրենիքի» ազատագրության»:2 Ան-
հասկանալի է, թե քննադատը հատկապես ո՞ր տողերում է տեսնում 
«զվարթ և ուրախ» կոչը: Հայրենիքի ապագայի նկատմամբ հավատն ու 
լավատեսությունը բոլորովին էլ չեն ենթադրում այն, ինչ գրում է Կարի-
նյանը: Նրա համոզմամբ՝ Թումանյանը, «նոր հայրենիք» ասելով, հաս-
կանում է «վերացական այն հայեցողությունը, որի մարմնական, ֆիզի-
կական արտահայտությունը տեսնում է Տաճկահայաստանում», իսկ 
իրական ժողովրդին չի նկատում: Բարձր գնահատելով իդեալիստական 
գաղափարներով մարտադաշտ մեկնած կամավորականներին՝ Թումա-
նյանը գրքում շեշտում է նրանց դերը: Կարինյանը, սակայն, քննադա-
տության թիրախն ուղղում է նաև նրանց դեմ՝ անելով անհիմն եզրակա-
ցություններ. «Պոետը կամեցել է շեշտել, արձանագրել «տըղերք»-ի դե-
րը, բայց նրա ցամաք, բանականությամբ լեցուն տողերը ավելի ևս որոշ 
մերկացնում են «տըղերք»-ի գործունեության վերացականությունը, 
նրանց կատարյալ անուժությունը և անպատրաստությունը... Ընթերցո-
ղը տեսնում է միայն մի քանի դեկորատիվ դեմքեր «երկրում» և լսում 
«տըղերք»-ի անհամոզիչ գոռ ու գոչը... Այդպիսով Հովհ. Թումանյանի 
«պատերազմական» տրամադրությամբ գունավորած երգերը լոկ ցուց-
նում են նրա բարի ցանկությունները, նրա ոգևորված և սիրալիր վերա-
բերմունքը դեպի կամավորական գունդերը...»:3 

Շարունակելով գրախոսությունը՝ Կարինյանն անդրադառնում է ժո-
ղովածուի մյուս գործերին՝ Թումանյանի կենսահայեցողությունը որակե-
լով «տխուր և հուսահատ»: Մատնանշելով «Հոգեհանգիստը»՝ քննա-
դատն այստեղ տեսնում է «անկեղծ վիշտ, խոր զգացում, առանց ավե-
լորդ մի շեշտի, առանց աններդաշնակ որևէ հնչյունի»: Թվում է՝ այս 
ստեղծագործությունը Կարինյանը պիտի արժևորի ըստ պատշաճի, 

                                                 
1  Նույն տեղում: 
2  Նույն տեղում: 
3  Նույն տեղում: 
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սակայն հետևող տողերը կրկին զարմանք են առաջացնում: Գրախոսը, 
առանց թեմատիկ-գաղափարական ենթաշերտերի մեջ ներթափանցե-
լու, առանց խոր և համակողմանի վերլուծության, հայտարարում է, որ 
Թումանյանը «ցանկանում է և քարոզիչ լինել: Նա կամենում է որևէ 
խոսք ասել, ոգևորել և խրախուսել»:1 Ներառելով հատվածներ «Հոգե-
հանգիստ» բանաստեղծությունից՝ Կարինյանը Թումանյանի խոսքերն 
անվանում է խրախուսում. «Այդպես է խրախուսում Հովհ. Թումանյանը 
իր հուսահատ եղբայրներին... Թող ընթերցողը չմոռանա և այն, որ իր 
«ոգեպնդիչ» խոսքերը պոետը ավետում է «թըշվառ էն հոգիներին»»:2 
Գրախոսության հաջորդ տողերից այնպիսի տպավորություն է ստեղծ-
վում, որ Ա. Կարինյանը, կա՛մ հատուկ միտումով, կա՛մ բոլորովին չըմբռ-
նելով «Հոգեհանգստի» խորությունը, առավել ևս անտեսելով ժողովա-
ծուի գաղափարական ընդհանուր միտվածությունը, հնչեցնում է տեսա-
կետներ և եզրակացություններ, որ, մեղմ ասած, քննություն չեն բռնում: 
Կարինյանը վերջում իբրև եռանդ ու կորով ներշնչող ստեղծագործու-
թյուն է համարում «Լուսավորչի կանթեղը»՝ ժողովածուի գրախոսու-
թյունն ավարտելով հետևյալ տողերով. «Նրանք, որոնք չեն խրախուսվի 
«խոժոռ, մենակ ու հաստատ, Մասիսի նման կանգնած» բանաստեղծ-
քարոզչի ֆատալիստական տողերից, կարող են ոգեպնդվել՝ կարդալով 
«Լուսավորչի կանթեղը»... Եվ նացիոնալիստական կուռքերը տապալե-
լուց հետո «թշվառ էն հոգիներին» անշուշտ կմնա կա՛մ ընկնել կրոնա-
կան-միստիկական որոնումների աշխարհը, կա՛մ ընտրել հասարակա-
կան ստեղծագործության նոր, ավելի հաստատ և առողջ ուղիներ...»:3 

Ինչպես նկատեցինք, 1916 թվականին ժողովածուին տրված գնահա-
տականները խիստ տարբեր էին ու հակասական: Պատկերը որոշակիո-
րեն փոխվում է ավելի ուշ: 1919թ. «ԱԼԻՔ» գրական ժողովածուի 1-ին 
գրքույկում տպագրվում է Ե. Տեր-Մարտիրոսյանի մեծածավալ հոդվածը՝ 
նվիրված Թումանյանի ծննդյան 50-ամյակին, որտեղ, բարձր գնահատելով 
հայրենասիրական թեմաներով գրված ստեղծագործությունները, հեղինա-
կը միանգամայն համոզված նշում է, որ Թումանյանի հոգուն խորթ է «մար-
դատյաց հայրենասիրությունը», նա հայ ժողովրդի տառապանքին «շատ 
լայն բովանդակություն է հաղորդում, համամարդկային այնպիսի բնույթ է 
տալիս», որ այն համակում և հուզում է ոչ միայն հային, այլև օտարին»:4 

                                                 
1  Նույն տեղում: 
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Ուշագրավ է, որ, ըստ հոդվածագրի, «Տանը» պոեմը բացահայտում 
է «մեր ազատագրական շարժման էությունը»:1 Զուգադրելով ներկա և 
նախընթաց տարիները՝ նա աշխարհի հզորների կեղծ խոստումների 
մեջ փոփոխություններ չի տեսնում: Սա մի կենսական ճշմարտություն է, 
որ դիմակազերծ է անում «մեծ չարչիներին»: «Եվ այսպես դրսի աշխար-
հից, երկրի հզորներից հույսը կտրած մարդկության տառապող մի հատ-
վածը ապավինում է իր համեստ ուժերին արևի տակ մարդավայել 
կյանք ունենալու համար»2,– գրում է Տեր-Մարտիրոսյանը՝ համապա-
տասխան հատվածներով ներկայացնելով Վահանի և «տղերքի» ծավա-
լած քայլերի տրամաբանությունը: 

Անդրադառնալով «Հոգեհանգստին»՝ հոդվածագիրը թախծոտ և հո-
ռի շեշտեր է տեսնում նրանում, սակայն անմիջապես ավելացնում է, որ 
«մեր վշտի անզուգական երգչի այս հոռետեսությունը տևական չէ, այլ 
արդյունք վայրկենական ապրումների»3: Հաստատուն է Թումանյանի հա-
վատը հայ ժողովրդի լուսավոր ապագայի նկատմամբ: Այս տեսակետից 
Ե. Տեր-Մարտիրոսյանը ուշագրավ է համարում «Լուսավորչի կանթեղը» 
լեգենդը, որը «խորհրդանշանն է մեր ժողովրդի անսպառ հույսերի... Տա-
ռապանքի բովից անցնող մարդկությունը ի վերջո հոգեպես պիտի վե-
րածնվի ու նրա մի դժբախտ հատվածը՝ հայ ժողովուրդը, նույնպես պիտի 
ազատագրվի իր անել վիճակից՝ ասելու աշխարհին «էն մեծ խոսքը, 
խորին խորհուրդը», որ խորհում է «չարաղետ» տանջանքներում»:4 

Նույն թվականին Թիֆլիսի «Աշխատավոր» թերթի մի շարք հա-
մարներում (№ №32, 48, 49, 77, 80) Հովհ. Թումանյանի բանաստեղծու-
թյան քննական վերլուծության փորձ է անում Վ. Խորենին՝ տպագրելով 
«Գյուղական աշխարհի երգիչը» վերնագրով մեծածավալ հոդվածաշա-
րը: Առաջադիր թեմայի շուրջ գրախոսի կարծիքը զետեղված է № 77-
ում: Հոդվածը աչքի է ընկնում լուրջ և հասուն դիտարկումներով: Թու-
մանյանի բազմալար քնարի երկրորդ գլխավոր լարը համարելով հայրե-
նասիրականը՝ Խորենին բնական է համարում, որ Թումանյանի նման 
բանաստեղծը չի կարող անտարբեր ու անկարեկից լինել իր ժողովրդի 
ցավի ու տառապանքի հանդեպ, ուստի պատահական չէ, որ նրա քնա-
րի հիմնական հնչյուններից մեկն էլ հնչում է՝ հայրենասիրական և ժո-
ղովրդասիրական տրամադրություններով համակված: «Եվ վերջապես,– 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 44: 
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գրում է Խորենին,– ապացույց, որ նա անգամ իր բոլոր անհատական 
ապրումների ու որոնումների ժամանակ իր «հայրենիքի հետ» է եղել, 
նրա «Հայրենիքիս հետ» հին ու նոր երգերի ժողովածուն, որ լույս տե-
սավ բանաստեղծի հայրենիքի ազատագրական խոլ ոգորումների ու 
արյունոտ մաքառումների դատին: Ու դրանց մեջ դուք կգտնեք ոչ միայն 
սովորական բանաստեղծական քնարական հայրենասիրություն, այլև 
իսկական ժողովրդական-քաղաքական ապրումներ ու իդեալներ, իսկա-
կան հեղափոխական երգեր, որպես «Հին կռիվը» և «Վերջին օրը»»:1  

Հոդվածագիրը հաստատելու համար իր խոսքերի ճշմարտացիու-
թյունը «թեթևակի վերլուծության» է ենթարկում Թումանյանի հայրենա-
սիրական երգերը, մատնացույց անում դրանցում դրսևորված հայրենա-
սիրության նրբերանգները, նկատում, որ բանաստեղծի հոգու անհա-
տակ վիշտն ու հայրենիքի խորունկ ցավերը «ի մի են խառնվում մի հո-
գեպարար, մի հաշտարար վսեմ համազգացումի մեջ... որի համակիր 
ներապրումի մեջ ի մի են ձուլվում անհատական ծանրաթախիծ ես-ն իր 
ապրումներով և հարվածված կամ «զարկված ու զրկված» հայրենիքը իր 
«հազարավոր ցավերով»»:2 

Վ. Խորենին շեշտադրում է այն, որ Թումանյանի հայրենասիրու-
թյունը մի բնական զգացմունք է դեպի հայրենի, հարազատ բնությունն 
ու ժողովուրդը: «Եթե կուզեք դա հայրենասիրություն չէ,– գրում է քննա-
դատը,– այլ հայրենական բնասիրություն կամ բնապաշտություն ու ժո-
ղովրդասիրություն է: Այդպիսի հայրենասիրությունից հեռու է նախ 
ամեն տեսակ նեղ ազգայնականությունը և ապա՝ դա անբաժան է իրա-
կան ժողովրդասիրությունից ու իսկական մարդասիրությունից: Մի մա-
քուր, մի վեհ հումանիստական գեղապաշտ, բնապաշտ ու մարդապաշտ 
շունչ ունի այդ հայրենասիրությունը, և այդ է հայ աշխատավոր ու այդ 
իսկ խաղաղասեր ժողովրդի իսկական հայրենասիրությունը»:3  

Այսպիսով՝ Հ. Թումանյանի «Հայրենիքիս հետ» ժողովածուն իր 
ժամանակի ծնունդն էր՝ կոչված հուսադրելու, պայքարի կոչելու ժամա-
նակի հայրենասեր ուժերին: Եվ չնայած ժամանակի գրաքննադատու-
թյան՝ ժողովածուի մասին տարբեր, երբեմն հակասական ու միակողմա-
նի գնահատություններին, անհիմն դիտարկումներին, առանց վերլուծու-
թյան մերկապարանոց հայտարարություններին, այնուամենայնիվ գրա-
խոսականներում մատնանշվեցին Թումանյանի գեղարվեստական 

                                                 
1  «Աշխատավոր», №, Թիֆլիս, 1919: 
2  Նույն տեղում: 
3  Նույն տեղում: 
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աշխարհը բնութագրող որոշ նրբերանգներ, որոնք հետագայում խոր և 
հիմնարար վերլուծության առիթ դարձան:  

 
 

Բանալի բառեր. Հովհ. Թումանյան, «Հայրենիքիս հետ», 1916 թիվ, հայ-
րենասիրություն, ազատագրական պայքար, լավատեսություն, ոգե-
շնչում, գրաքննադատություն, գրախոսություններ: 

 
 

 Мнацаканян Ева 
Отклики на собрание Ованеса Туманяна “С родиной”  

 
Резюме 

В статье представляется цель создания собрания Ованеса Туманяна “С 
родиной”, выявляются национальный, патриотический дух, тенденция 
воодушевления и вдохновления сражающихся солдатов, а также оценки, 
данные собранию современной критикой. В статье подчеркиваются аспекти 
и выявления, которые не только поясняют место и роль включенных в 
собрание произведений в восточноармянской литературе, но и 
предначертание в данной панораме тенденций и аспектов критического 
мышления времени.  

 

Mnatsakanyan Eva 
Reviews on H. Toumanyan’s Digest “With My Homeland” 

 
Summary 

The article focuces on the aim of creating H. Toumanyan’s digest “With 
My Homeland”, reveals the national –patriotic atmosphere of the time and the 
intention to inspire and encourage the struggling soldiers, as well as the 
appraisals given to the digest by the literary critics of the time. The article 
highlights scrutinized findings and points, which reveal not only the place and 
role of the pieces in the Eastern Armenian literature, included in the digest, but 
also outline the tendencies and views in the literary criticism of the time. 
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 ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՆԻ 

ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ «ՈՒՍՏԱ ԿԱՐՈ» ՎԵՊԸ.  
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԻՐ ՀԵՐՈՍԸ 

 

Տիեզերական վիշտը սեփական մաշկի վրա զգացած Ավ. Իսահակ-
յանի համար հարազատ ժողովրդի տառապանքները դարձան անձնա-
կան ողբերգություն, քանի որ իրականության և իդեալի հակասությունը 
նրա հոգում խոր ցավ էր ծնում: Պատմական իրադարձություններին 
արձագանքող հայրենասեր բանաստեղծն իր առջև կոնկրետ խնդիրներ 
էր դրել և փորձում էր գտնել դրանց լուծումները: Հայրենիքի ազատութ-
յան հանդեպ անսասան հավատ ունեցող նվիրյալի համար մեր ժողովր-
դի ողբերգական ճակատագրին և հերոսական անցյալին անդրադառ-
նալը դարձել էր կյանքի գերնպատակը: Եվ նա նպատակադրվում է հայ 
ազգի ապրած վիշտը, կրած բյուր տառապանքներն արտացոլող երկ 
գրել, որը դառնալու էր իր կյանքի գիրքը: Այդպիսին դարձավ «Ուստա 
Կարո» վեպը, որն իր կառուցվածքով և բովանդակությամբ, բնականի ու 
իդեալականի զուգադրությամբ նորություն է հայ վեպի պատմության 
մեջ: Այն էպիկական շնչով կերտված լայնակտավ ստեղծագործություն է, 
որտեղ միահյուսված են մեր ժողովրդի անցյալն ու ներկան, սոցիալա-
կան, քաղաքական, տնտեսական և հոգևոր կյանքի ըմբռնումները, կեն-
ցաղը, ավանդույթները ազատագրական պայքարի անմահ ոգին: Ինչ-
պես նշում է ակադեմիկոս Ս. Սարինյանը. «Համաշխարհային գեղար-
վեստական փորձի յուրացմամբ Իսահակյանն ստեղծել է իսկական 
իմաստով ազգային էպոս, հայոց էթնիկ բնավորության, կենցաղի ու 
բարքերի, պատմության, առասպելի ու իրականության միֆոլոգիան՝ 
անկրկնելի մի երևույթ հայ վեպի պատմության մեջ»1: Վեպն իրոք ան-
ծայրածիր ու փոթորկոտ օվկիանոսի է նման, որի անքննելի խորհուրդը 
խորքում է՝ կապված հեղափոխական և հարափոփոխ ժամանակների 
հետ, քանի որ հայ ժողովրդին պաշտող ու նրան «անմահություն» և 
«հավերժական գաղափար»2 անվանող գրողն իր առջև դրած դժվարին 
խնդիրը ոչ իր մեղքով մինչև վերջ լուծել չկարողացավ: 

                                                 
1  Ավ. Իսահակյան, «Ուստա Կարո», Երևան, 2006, էջ 18: 
2  Ավ. Իսահակյան, Հիշատակարան, Երևան, 1977, էջ 322: 
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Ուստա Կարոն տեսլականի ներկայությունն է իրականության մեջ, 
ով կամովին հանձն է առնում խեղաթյուրված ներկայի մեջ վերստեղծե-
լու և հաստատելու բնականն ու բարոյականը, որպեսզի չխաթարվի 
մարդկային անբիծ կյանքի անաղարտությունը: Հերոսն իր ապրած 
կյանքին նայում է ազգայինին միտված հայացքով, դառն անցյալի խոհե-
րից ծնված ներկայի մասին նրա խոսքն ուղղված է նաև ապագային, 
ներկան և ապագան միահյուսված են հանդես գալիս, ինչպես հեղինա-
կի հոգևոր հայրենիքն ու իրական հոգևոր հայրենիքը, որոնք տարան-
ջատելու ամեն մի փորձ ձախողման է դատապարտված:  

«Ուստա Կարո» վեպը մեր գրականության մեջ միանգամայն նո-
րություն էր, ավելին, ազգի համար օրհասական ծանր օրերին «հիշո-
ղության կորստով» տառապող անտարբեր և անհոգ մարդկանց համար 
տագնապի կոչնակ էր: Հայ ժողովրդի մարտիրոսությունը ցնցում է նրա 
զգայուն հոգին: Վեպի պատմական հենքը համիդյան արյունալի բռնա-
պետության տարիների մղձավանջային իրականությունն է: Գրողի ցան-
կությունը մեկն է՝ համախմբել ազգի ճակատագրով մտահոգված բոլոր 
ուժերին, որովհետև վտանգի տակ էին նաև նրանք, նրանց ֆիզիկական 
և հոգևոր գոյությունը:  

Ստեղծագործության մեջ ժողովրդի հասարակական-պատմական 
կյանքի մի ամբողջ ժամանակաշրջան ներկայացվում է Ուստա Կարոյի 
կյանքի պատկերի միջոցով: Թերևս հենց այդ նպատակով էլ գրել էր՝ 
«Ամեն հայ փոքր-ինչ Ուստա Կարո է» խորիմաստ բնաբանը: Նա դիմում 
է ստեղծագործական երևակայությանը, ստեղծում այն հոգևոր տարած-
քը, որտեղ մարդը կարող է ազատ ապրել ու արարել՝ կերտելով այն 
միակ հանգրվանը, որտեղից դեպի լույսն ու ազատությունը գնալն ավե-
լի դյուրին է: Գրողն իր հոգևոր տարածքին համապատասխան հերոս 
պետք է ընտրեր, որը կդառնար իր մտքերն ու իղձերն իրականացնողը, 
ինչի շնորհիվ վեպը պետք է դառնար նրա կենսասիրության ամենացայ-
տուն արտահայտությունը:  

Մտորելով ապագա «օրիգինալ գրքի» մասին, 1894թ. նոյեմբերի 
26-ին գրում է, որ իր գրքի հերոսների մեջ առաջնակարգ տեղ պիտի 
գրավի «ազատության սերը, վրեժի սերը… ճնշված մասսայի բողոքը»1, 
իսկ մի քանի օր անց, դեկտեմբերի 11-ին, կատարած գիշերային գրառ-
մամբ ներկայացնում է ապագա վեպի հերոսին. «Հետզհետե մշակում եմ 
այն տիպը, որ իմ գրվածքում ես պիտի ինձ նկարագրեմ: Ես պիտի իմ 
մեջ մարմնացնեմ մի հոգի, որին ես պիտի տամ Գերմարդ (Ubermensch) 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 103: 
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անունը»1: Գրողը խոսում է նիցշեական Գերմարդի մասին, որը լիովին 
համապատասխանում է հետագայում կերտած Կարոյի նկարագրին: 
Գրական աշխարհ նոր ոտք դրած երիտասարդը գտնում է, որ իր ապա-
գա հերոսը պիտի լինի «խելոք, մտածող ու քննող, անալիզ անող ու 
հարցասեր, սկեպտիկ և միշտ մտորող…», պիտի ունենա «գեղեցիկ 
դեմք, կնճռոտ ճակատ, տխուր, բայց փայլող, մարող աչքեր», «նա պի-
տի պատվասեր ու ասպետ լինի, հերոս ու դյուցազն, պատերազմում 
զենքը ձեռին պիտի մեռնի տանջվողի ու թշվառի համար և պիտի հսկա 
քարի տակ թաղվի, զինվորների հետ, ուռենու տակ», «պիտի անքուն 
մնա, սոված ու ծարավ», «պիտի բոլորին կարեկցե, բայց պիտի բոլորից 
սիրվի ու պաշտվի», «պիտի բոլորին ձեռք տա ու օգնե, բայց ուրիշից 
մերժե այդ. ուրիշից նա պատկառանք է ուզում դեպի իրեն, նա ուզում է 
քնել, որ երազ տեսնի, որպեսզի երազի մեջ լա ու ոգևորվի ու մտորե»2:  

Իրականում այդպիսին է նաև Կարոն, որը մանկության և պատա-
նեկության շրջանում կարողանում է ճանաչել կյանքը, մարդկանց և 
բնությունը, և որը «պիտի սիրե իր հոգու բարձր ուժերով, բայց այդ սերը 
զուտ կարեկցությունից պիտի լինի»3, որովհետև կարեկցանքով սիրելը 
նրան պատիվ կբերի: Այդպես է սիրում նաև Կարոն, որը Սանամի մեջ է 
գտնում իր երազների մի մասը, բացի այդ, երազներով տարված ոգևոր-
վում է իր ֆիզիկական շարունակությունը մեկ ուրիշի՝ իր իսկ պատկե-
րացրած ապագա որդու մեջ տեսնելով: Ավ. Իսահակյանը դեմ է, որ հե-
րոսը «սիրե մի աղջկա», որով կարող է անիմաստ կերպով «ոգևորվել», 
ընդհակառակը, նրա «մեջ մի ողջ տիեզերք կա ընկած, կոգևորվի ինք-
նաբերաբար իր խորքից, իր զգացմունքների ու մտքերի անհրաժեշտ 
պահանջով. նա կոգևորվի իր կամքով»4, նա «երբեք չպիտի այնքան կու-
րանա, որ միայն լավ աչքով նայե կյանքի, մարդու և աշխարհի վրա, 
կամ միայն վատ աչքով. հերոսը պիտի լա ու ժպտա, հուսահատվի ու 
ոգևորվի», ճիշտ է, «հերոսը կհուսահատվի, որ չունի կամքի ազատու-
թյուն, բայց կուրախանա նաև, որ չունի կամքի ազատություն»5:  

«Ուստա Կարո» վեպի գլխավոր հերոսի կերպարը բնութագրող 
կարևոր գծերի հանդիպում ենք 1894թ. դեկտեմբերի 16-ին կատարած 
գրառումներում, իսկ արդեն վեպում, գրողի կանխորոշմամբ, Կարոն իրա-
պես խորհում է «բարոյականության ու բարեգործության սկզբունքների 
                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 26: 
2  Նույն տեղում, էջ 121-123: 
3  Նույն տեղում, էջ 124: 
4  Նույն տեղում, էջ 126: 
5  Նույն տեղում, էջ 128-129: 
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վրա», ամրանում «ինքնուրույնապես», մարդկանց բարություն անում 
«առանց ակնկալության, հետին մտքերի, պարծանքի»1: Կարոն բարի 
գործեր է անում, որովհետև նրա սրտում ծով բարություն է ամբարված, 
«խորը զգում է բարին ու չարը, և անուժ է նրա մեջ չարը՝ բարուն խեղդե-
լու, ուստի ներքին կռվից հաղթանակը տանում է բարին… ուրիշ կերպ նա 
իրեն թշվառ, ստոր կզգա, կհուսահատվի ու ապրել չի ցանկանա»2: 

Վեպի գլխավոր հերոս Կարոն Նախճվան գյուղում կազմակերպ-
վող միջոցառումների հոգին ու աղն էր. նա ամենքի կողմից ընդունված 
և հարգված իմաստախոս էր, խորհրդատու, վեճերը հարթող, կատակա-
բան ու զվարճախոս անհատականություն էր, որը հոգով ապրում էր 
միանգամայն այլ աշխարհում, ինչը հասանելի չէր շրջապատի մարդ-
կանց: Նա ամենքի ուշադրության կենտրոնում էր՝ ժողովրդական բա-
նասացի նման ուրախացնելով և ոգևորելով մարդկանց: Գյուղացիները 
հավատում էին նրա հորինած արկածներին, երևակայական «երազի 
մարմին հագած» քարավանով «ներսի ու դրսի, վերևի ու ներքևի» երկր-
ներ կատարած ճամփորդություններին: Նկարագրության մեծ վարպետը 
Կարոյի արտաքինի բծախնդիր պատկերման շնորհիվ վեպի հենց 
սկզբից նրան ամբողջովին տեսանելի է դարձնում ընթերցողին: Կարոն 
սիրում է կյանքը, աշխարհը, գոհ է ինքն իրենից, որովհետև միշտ մարդ-
կանց համար օգտակար աշխատանքներ է կատարում: Հերոսը նաև 
փառասեր է, արկածախնդիր անձնավորությանը յուրահատուկ մեծամ-
տության և ինքնատիպ մտածողության տեր անհատ, իր ապրածի ու 
զգացածի մասին ծանրակշիռ խորհող: Ավ. Իսահակյանը Կարոյի կեր-
պարն ընթերցողին տեսանելի և հասկանալի է դարձնում նաև ներքին 
էությամբ՝ լուռ խոհերի, մտորումների և ապրումների շնորհիվ: Թափա-
ռումների, փորձությունների և զանազան բարդ իրավիճակներում 
հայտնվելու ընթացքում փոխվում է նրա ներաշխարհը, նա կենսափորձ 
է ձեռք բերում, գաղափարապես հասունանում:  

Գրողը Կարոյին իրավամբ անվանում է Ուստա, քանի որ ցանկա-
ցած պարագայում իր գործի գիտակ և հմուտ վարպետ է: Կարոն աշ-
խարհին, նրա ներկային ու ապագային նայում է ընկերոջ՝ Մահմուդ Չա-
վուշի միջոցով. ինչ-որ տեղ նրանք լրացնում են միմյանց, ինչի շնորհիվ 
գլխավոր հերոսի կերպարն ավելի ամբողջական է դառնում: Չավուշն 
ամենուր Ուստա Կարոյի ուղեկիցն է, նրա անբաժան և անդավաճան ըն-
կերը, ընկերոջ մտացածին պատմությունների ճշմարտացիությունը 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 141: 
2  Նույն տեղում, էջ 141-142: 
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հաստատողը: Նա վեպում երբևէ առանձին գործողություններով հան-
դես չի գալիս, երբեք չի հակառակվում նրան, ավելին, գերադասում է 
հանգիստ, խաղաղ ու անխռով կյանքը: Ճակատագրապաշտ այս ան-
հատն աշխարհի մասին սեփական փիլիսոփայությունն ունի: «Չավուշը 
ֆատալիստ է,– գրում է Ավ. Իսահակյանը,– միշտ ասում է ինչ եղավ, 
պիտի էղներ, էն որ չէղավ, պիտի չէղներ, չէր կրնա էղնի, ինչ որ եղելոց 
է, էղնելոց է, ինչ որ չէղնելոց է, չէղնելոց է»1: Չավուշը պատրաստ է ան-
գամ նրա հետ դժոխք գնալ, թեև պայքարող և ըմբոստ անհատ չէ, սա-
կայն մանկության տարիների բոլոր երազանքները Ուստա Կարոյի հետ 
է կապում, որովհետև գերազանց գիտի, որ վերջինս շրջապատում ժո-
ղովրդականություն վայելող արտասովոր մարդ է՝ անհիշաչար և անքեն՝ 
իր ապրելակերպով, վարքով, նիստուկացով նկատելիորեն տարբերվե-
լով շրջապատի մարդկանցից: Մի դիտարկում. թե՛ Կարոն, թե՛ Չավուշը 
պնդում են, որ իրենց ծննդավայրերից հեռացել են սիրած աղջիկների 
պատճառով, ինչը հավատ չի ներշնչում: 

Ավ. Իսահակյանը հավաքական կերպար համարվող Կարոյի ծննդա-
վայրին երկրորդական տեղ է հատկացրել, որովհետև առաջին տարբերա-
կում շորագյալցի է ներկայացրել, իսկ 1919թ. Ժնևի տարբերակում՝ շիրակ-
ցի, բայց 1922-25 թթ. Վենետիկի տարբերակում կոնկրետացրել է՝ Ախուր-
յանի Սալուտ գյուղից: Մանուկ հասակից որբության բոլոր դառնություննե-
րը ճաշակած Կարոյի համար հայրենի գյուղը թվում էր շնչահեղձ անող, 
«անդուռ ու աներդիկ բանտ», որտեղից նա անվերադարձ փախչում է դեպի 
«հեքիաթունակ» մեծ աշխարհ՝ թափառելով քաղաքից քաղաք, երկրից եր-
կիր, ծանոթանալով տարբեր ազգերի բարքերին, սովորույթներին, նիստու-
կացին, առած-ասացվածքներին, առակներին, երգերին, հեքիաթներին: 
«Շա՜տ ապրողը չէ շատ բան գիտցողը,– հավատացած է նա,– հապա շա՜տ 
ման եկողը: Աշխարհքն որ կա՝ ասուլիս է, տես ու ուսե»2:  

Թեև կենսասեր Կարոյի մեջ կյանքի ուժը զորեղ է, սակայն, որպես 
բանական մարդ, նա վախենում է ծերությունից՝ ամենևին չսարսափելով 
նրանից, որպեսզի չնմանվի օրթե Հարութին, նրա նման չդառնա, նրա 
պես չմտածի, որովհետև «…աստված կա, ասել է՝ ծերանալուց, մեռնե-
լուց, վախենալու չէ: Աստված ստեղծել է և էնքան բարի է ու ողորմած, 
որ չի կորցնի իրան ստեղծածին»3: Կարոյի համար կյանքն ամեն օր նոր 
իմաստ է ստանում, որովհետև անպտուղ և անիմաստ օրեր չէր 

                                                 
1  ԳԱԹ, ԱԻՖ, 285-II, էջ 10: 
2  Ավ. Իսահակյան, Երկերի Ժողովածու, հ. 4, Երևան, 1975, էջ 210-211: 
3  ԳԱԹ, ԱԻՖ, 347-II, 17: 
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անցկացնում և հավատացած էր, որ ժամանակից շուտ ու ժամանակի 
հետ ֆիզիկապես ծերանում են նրանք, ովքեր ի վերուստ տրված կյանքն 
աննպատակ են վատնում, մինչդեռ ինքը չի ծերանալու, հոգին միշտ 
խինդով և երիտասարդական ավյունով լեցուն է մնալու: «Մարդ քանի 
դեռ բաղձանքներ ունի, հույսեր, կրքեր ու երազներ, տակավին ծերա-
ցած չէ,– գտնում է գրողը,– իսկ միայն զառամած, նորից երիտասարդա-
ցած հասակում զուրկ է ցանկություններից, երազից, բաղձանքներից: 
Ծերը չի տեսնում, չի կարողանում տեսնել իրականությունը, իր ապրելու 
բաղձանքը, ստեղծում է պատրանքային, երազային իրականություն-
պատրանք, երևակայություն, այնտեղ է ապաստանում ծեր հոգին և ինք-
նախաբվում, մխիթարվում»1: Մարդը ծերանում է այն ժամանակ, երբ 
անցյալը երանությամբ է հիշում և պատրանքների գիրկն ընկնում. սա է 
Ավ. Իսահակյանի եզրահանգումը: 

Մանկության օրերին հուսահատության եզրին հասած Կարոյի միակ 
մխիթարանքն աշխարհով մեկ դեգերումներն էին, իր հրաշք քարավանով 
թափառելը: Քարավանը Կարոյի երազի խորհրդանիշն է, այն տեսլականը, 
որ ծնվում է նրա հոգում ու մտքում: Անուրջներով ապրել կարողացող և հո-
գու գեղեցկությունն ու երազելու ընդունակությունը երբևէ չկորցնող հերոսի 
համար քարավանը կյանքի ոգին է, առանց որի այն կիմաստազրկվի: Քա-
րավանի պատմություններով արտահայտվող Ուստայի երազատեսության 
հիմնական նպատակը Հայաստանի ազատագրության գաղափարին հան-
գելն է, սակայն այն որքան վեհ, նույնքան դժվարին է, որովհետև Կարոյի 
ծրագրերն անիրական են, ավելին, նա իր անելիքը հստակ չգիտի. գնում է 
Սուլթանի դեմ կռվելու ոչ միայն հայ, այլև թուրք ժողովրդին նրա ճնշումից 
ազատելու նպատակով, ինչն անհավանական է:  

Այս հարցում ընդհանրություն ենք տեսնում նրա և Դոն Կիխոտի 
կերպարների միջև: Հայ ժողովրդի կյանքից երգիծական վեպ ստեղծելու 
նպատակ հետապնդող Ավ. Իսահակյանը նախնական տարբերակում 
իր հերոսին շատ հաճախ ներկայացրել է ծիծաղելի իրադրություննե-
րում, բայց հետզհետե Կարոյի կերպարն ավելի իրական է դառնում, 
կենսագրական փաստերը (որբի ցավալի և տխուր մանկություն, հար-
կադրված փախուստ հայրենի գյուղից, օտար ու ամենակուլ աշխարհում 
գոյությունը պահպանելու համար թափած ջանքեր) ավելի հավաստի են, 
քան քարավանի պատմությունները: Գրողն ավելի շատ է կարևորել հե-
րոսի, նույնն է թե՝ իր երազանքը: Երազատես Կարոն այն աստիճան է 
տարվում իր առաքելությամբ, ոգևորվում, որ նույնիսկ չի կասկածում, թե 

                                                 
1  ԳԱԹ, ԱԻՖ, 327-5-II, 14:
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ազատելու է Հայաստանը: Նրան խոսքի ու գործի նվիրյալ դարձնելը 
պատահականորեն չի արվել, որովհետև «Առաջ խոսք կէղնի, ետև 
գործ» միտքն այդ ժամանակ բնորոշ էր դաշնակցության գործելաոճին: 
Հավատալով իր առաքելությանը՝ արկածախնդիր Կարոն գնում է Կարս՝ 
կուսակցական ղեկավարների մոտ՝ Պլո թագավորից զորք և զենք պա-
հանջելու. «Հիմի որ Ղարս կերթամ, միտքս ի՞նչ է. որ կոմիտեի հետ 
խորհուրդ էնեմ, մեծ, մեծ զորք կապեմ, դու ասա՝ հազար, ես կասեմ՝ 
հարուր հազար: Էդչափ զորքով կմտնեմ երկիրը, էնտեղի հայերն էլ 
կժողվին, կմիանան, ծով կդառնանք ու քանդելով կերթանք: Առաջներս 
ձոր կբացվի՝ կթռնենք, սար կբացվի՝ կծակենք… Մենք ազգի ազատութ-
յան համար կերթանք, մեռնելը ի՞նչ է… Մինչև Ստամբուլ մեկ շնչով կեր-
թանք, ու զորքս տրեխները էնտեղ պիտի հանե»1:  

Ավ. Իսահակյանը երբեք չի թաքցնում իր համակրանքը գլխավոր 
հերոսի հանդեպ. նրա առողջ դատողությունը, ներքին վախն ու հոգե-
կան երկվությունը, միամիտ ինքնավստահությունն ու պարծենկոտու-
թյունն ակնհայտորեն երևում են ոչ միայն երևակայական ուղևորություն-
ների արկածային պատմություններում, այլև իրական կյանքում: Կարճ 
ժամանակ անց Կարոն իր հայրենիքի ազատագրական պայքարի նվիր-
յալ է դառնում, ջարդերի և քաջ հայդուկների սխրանքների մասին լսե-
լով՝ վերափոխվում է, ատելությամբ լցվում դեպի նենգ թշնամին: Նա իր 
ապրած ժամանակի հերոսն է, որն իր գործունեությամբ, ձգտումներով, 
ձախողումներով, հաղթանակներով ու անկումներով ակամա դառնում է 
պատմություն կերտող: Թեև նա ինչ-որ պահ խոր հիասթափություն է 
ապրում, վիրավորվում շրջապատի մարդկանցից, սակայն շարունակում 
է ապրել՝ այդ նույն շրջապատից ստացած տպավորությունների, վերհու-
շերի ազդեցության տակ՝ կարծես գիտակցելով հասարակության հա-
մար իր ավելորդ լինելը, ինչն էլ ավելի է ծանրացնում նրա վիճակը: 
Բայց գրողը հեռու է վեպում ծավալվող իրադարձություններից հերոսին 
դուրս մղելու մտքից, որովհետև Կարոյին գեղագիտական իմաստավո-
րում հաղորդող ողբերգականը և վեհը, դրամատիկականն ու կոմիկա-
կանը, հերոսականը կարժեզրկվեին, ստեղծագործությունը կկորցներ իր 
գեղարվեստական արժեքը, իսկ անիմաստ և աննպատակ կյանքով ապ-
րող մարդուն ընթերցողը լավագույն դեպքում միմիայն խղճահարութ-
յամբ կնայեր: Մինչդեռ Կարոն հախուռն, հպարտ ու ըմբոստ անհատ էր՝ 
արդարության և պայքարի ձգտող, և այն համոզմունքին էր, որ «Անգետ-
ները ինձ չեն հասկնա ու տռսխա կէնեն: Թող էնէն: Ես մեծ խոսքեր եմ 

                                                 
1  Ավ. Իսահակյան, Ուստա Կարո, Երևան, 2006, էջ 427-428: 
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ասել… թե՝ Սուլթանին թախտից կգցեմ: Էդ մեծ խոսքը ես պիտի գլուխ 
բերեմ անպատճառ, ի՛նչ կուզե էղնի, որ աշխարքը իմանա, թե Ուստեն 
համ մեծ խոսքի մարդ է, համ մեծ գործի»1: Կարոն ինքն էր իր ճակա-
տագիրը տնօրինում, քանի դեռ ազգային հարցը սրությամբ չէր ծառա-
ցել նրա առաջ:  

Բացահայտելով իրականության և հերոսի աշխարհընկալման հա-
կադրությունները՝ Ավ. Իսահակյանը գեղարվեստական բարձր մակար-
դակով և համոզիչ կերպով ներկայացրել է ստեղծված դրամատիզմը: 
Կյանքը խորտակում է Կարոյի նվիրական ձգտումները: Ուրեմն ի՞նչ 
պետք է աներ նա. ընտրե՞ր մահը, մեկնե՞ր Արևմտյան Հայաստան, թե՞ 
հեռանար մայր բնության գիրկը՝ «Համբերանքի չիբուխը» պատմվածքի 
հերոս Օհան ամու պես «աշխարհաթող» լինելու նպատակով: Սակայն 
Ավ. Իսահակյանը կանխամտածված մի այլ ճանապարհ է ընտրում՝ Կա-
րոյի համար վերադարձի հող նախապատրաստելով, այնպես, ինչպես 
«Սասնա Ծռեր» էպոսի քարայրում փակված Փոքր Մհերը պիտի վերա-
դառնար: Կարոյի, ինչպես և Փոքր Մհերի փախուստը կյանքից կրած 
պարտություն չէր, այլ ժամանակավոր մեկուսացում, ինչն ավելի է ուժե-
ղացնում կերպարի անհատականությունը: Կարոն իսկական միջնա-
դարյան ասպետ է՝ անձնազոհ, հանդուգն, խիզախ, համարձակ: Մենք 
պարզորոշ տեսնում ենք նրա վարքագիծն առօրյա կյանքում և խրախ-
ճանքների ժամանակ, երբ լիովին բացահայտվում է հերոսի հարուստ 
ներաշխարհը: Այդ ամենին զուգահեռ ընդգծվում է նրա բնավորության 
գլխավոր գիծը՝ հայրենիքի ազատության համար պայքարի նվիրվելու 
ինքնաբուխ ցանկությունը, մարտնչելու կամքը: Կարոյի կերպարը լրաց-
նում են Չավուշը, Օրթե Հարութը, Սանամը, Օսկանը, Պոտոս Տացուն, 
Ռես Նշանը, որոնք հավաստի միջավայր են ստեղծում հերոսի գործու-
նեության համար, նպաստում կերպարի ամբողջական բացահայտմա-
նը, օգնում ողջ ծավալով ներկայացնել ժամանակի պատկերը և ավար-
տուն՝ ստեղծագործության գաղափարը:  

Վեպի հերոսն ու բնությունը միաձուլված են, լրացնում են միմյանց. 
Կարոն հայրենի հողին ամուր թելերով կապված անձնավորություն է, 
անբացատրելի պաշտամունք ունի բնության հանդեպ, որի գրկում իրեն 
լիարժեք մարդ է զգում: Նրա խոհերն ու մտորումներն աննկատորեն 
ձուլվում են բնության գեղեցկության նկարագրությանը՝ յուրատեսակ 
թախիծով պարուրելով անցյալի հուշի զգացում ապրող ընթերցողին: 
Սյուժեի երկրային և երևակայական իրականությունները գրեթե նույն 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 221: 
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հարթության վրա են ու անբաժան: Նա իրական անձնավորություն է, 
բայց նաև վերացարկված և երբեմն չի հասկանում իր երկվության իրա-
կան դրդապատճառները: Տխրությունը ցրելու համար նա գնում է Տե-
կոռ՝ հանդիպելու ընկերոջ՝ Օրթե Հարութին, որի մոտ միայն կկարողա-
նար սրտի անհանգստությունը դատարկել, ոչ թե Չավուշի, որը «Կարոյի 
դամքաշն էր, նրա շվաքը, նրա արձագանքը…»1: Ճիշտ է, վերջինս 
նույնպես մտերիմ ընկերն էր, բայց գեղեցիկին ձգտող Հարութը գաղա-
փարապես ավելի սրտամոտ էր իրեն, նրա հետ կարողանում էր հան-
գիստ և անվրդով խոսել, կիսել մտքերը, ինքն իրեն ստուգել, ինքն իրեն 
կրկին ճանաչել՝ գտնելու համար սեփական տեղն այս անցողիկ աշխար-
հում և խորությամբ հասկանալու աշխարհի կարգը: Նրանց երկխոսութ-
յունները տարբեր տարիներին Ավ. Իսահակյանի դառնաթախիծ մտո-
րումները և խոհերն են աշխարհի ու գեղեցիկի, բարու և չարի, բնության 
հրաշք մարդ արարածի, կյանքի և անմահության մասին: 

Վեպի սկզբում Կարոն և Չավուշը համանման մտքեր են արտա-
հայտում: Նրանց երկրորդում է Կայծակը. «…սուրբ ծրագիրը ասում է, 
թե բոլոր մարդիկ եղբայրներ են՝ հայ, թուրք, քուրդ, որոնք ապրում են 
մի հողի վրա, էդ հողից են ծնվել ու սնվել, էդ հողի որդիք են, կնշանա-
կե՝ և բոլորս եղբայրներ ենք: Բայց արի ու տես, որ գազան, արյունա-
խում Սուլթանը էդ չի ուզում»2: Շրջիկ քարոզիչը հետագայում ևս քա-
նիցս կրկնում է, որ դաշնակցությունը որևէ ցանկություն կամ նպատակ 
չունի հասարակ թուրք ժողովրդին նեղություն տալու, ընդհակառակը, 
ակնկալում է նրա մասնակցությունը բռնակալի դեմ պայքարին, որպես-
զի «քարից հաց քամող մարդը դատարկ չնստի»:  

Կարոն իրական կռվի մասին պատկերացում չունի, դույզն-իսկ չի 
հասկանում, թե իրականում Արևմտյան Հայաստանում ինչ է կատար-
վում, զինվորական գործից անտեղյակ է, սակայն զորախմբի հետ զի-
նավարժություններ է անցկացնում Կամսարականի բերդի տակ, կրակել 
սովորեցնում: Ավերակ բերդի բարձր քարի վրա նստած և երազանքնե-
րով տարված երևակայական հերոսը թեև հպարտանում է հայդուկների 
սխրանքներով, սակայն մտովի իրեն թագավոր է կարծում, մտածում է 
Մասիսի վրա արքայանիստ բերդ կառուցել, թուրը երբեք պատից չկա-
խել, «ոսկով զարդրած» հրեղեն ձիով իր զորքի գլուխն անցած՝ կռվել 
թշնամու դեմ, ազատագրել Հայաստանը և քառասուն օր քեֆ անել: 
Պարզունակ մտածողության տեր մարդու մտքի արգասիք է սա: 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 59: 
2  Նույն տեղում, էջ 47: 
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Ավ. Իսահակյանը հեռավոր մի խուլ գյուղում ապրող պարզունակ մտա-
ծողության տեր գեղջուկի միջոցով իրավացիորեն քննադատում է եվրո-
պական տերությունների դրսևորած դատապարտելի վարքագիծը:  

Կարոյի ցավն իրոք միայն իրեն է հասկանալի, որովհետև նա քաջ 
գիտակցում էր, թե ապագայում իրեն ինչ ճակատագիր է սպասվում: 
Հայաստան մեկնելու նախօրյակին, երբ զորավարժության էր նախա-
պատրաստում, Կայծակը նրան հստակ ասել էր, թե Ս. ծրագիրը ինչպես 
է վարվում այն մարդկանց հետո, ովքեր «գեշ են գործել կամ վնաս տվել 
գործին»՝ «գործից վռնդում են և անունը գրում թերթի մեջ, որ աշխարքն 
իմանա, թե այսինչ տեղը այսպիսի մի ցած մարդ կա, որ ոչ ոք նրան էլ 
գործի մեջ չառնե, վռնդեն ամեն տեղերից»1: Նա իր կամքից անկախ 
դառնում է հոգեպես սպանված միայնակ մարդ: Ամենքից ու ամեն ինչից 
հիասթափված Կարոն այնպիսի ծանր զգացում ուներ, կարծես «հազար 
մարդ ծեծել էին նրան»: Բուռն իրադարձությունների հորձանքից մոլոր-
ված, ամոթահար Կարոն փորձում է կարգի բերել խառնաշփոթ մտքերը 
և ստեղծված իրավիճակից ելքեր փնտրել: Նա գալիս է այն եզրահանգ-
ման, որ սովորական մահկանացու չէ և մեծ առաքելություն ունի. «Հա-
յաստան ազատել կամ մեռնել նրա համար, մի օր եղել է, մի օր պիտի 
մեռնի, բայց պետք է մեռնել՝ անունը անմահացնելով»2: Հուսավառված 
Կարոն նորից ընկնում է երևակայության գիրկը՝ մտորելով. «Ես կմտնեմ 
Սուլթանի հողն ու ոտքս կզարկեմ, կըսեմ. Սուլթան, տղամարդ ես դուրս 
արի, կանգնիր, չափվենք մեն-մենակ: Կամ՝ ես, կամ՝ դու, կամ՝ ես, կամ՝ 
դու: Աշխարքիս վրա երկու մարդ մի ժամանակի մեջ չեն կրնա ապրել՝ 
ես ու Սուլթանը»3: 

«Ուստա Կարո» վեպը խոհափիլիսոփայական ստեղծագործություն 
է, ուր հայ ժողովրդի կյանքը պատկերված է պատմական զարգացման 
կոնկրետ ժամանակահատվածում, ընթացքի մեջ: Գրողի գաղափարա-
կիրները հատկապես երկրորդ տարբերակում Ուստա Կարոն և Օրթե 
Հարութն են, որոնց հոգեբանությունը ներկայացվում է լավատեսի և 
իրատեսի տեսանկյունից: Ի դեմս նրանց դժվար չէ ճանաչել Ավ. Իսա-
հակյանին՝ իր խոհերով և հույզերով, դեպի աշխարհն ու մարդիկ ունե-
ցած վերաբերմունքով: Կարոն աշխարհին, իրերին և երևույթներին նա-
յում է լավատեսորեն, ամեն ինչի մեջ լուսավոր կետ է տեսնում, իսկ 
իրատես Հարութը կյանքը տեսնում է այնպիսին, ինչպիսին իրականում 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 402: 
2  Նույն տեղում, էջ 421: 
3  Նույն տեղում, էջ 521-522: 
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կա: Ավ. Իսահակյանը կանխամտածված է լավատես Կարոյի կողքին 
ներկայացրել աշխարհը մերժող և Աստծուց երես թեքած խենթ փիլիսո-
փա Հարութին, որպեսզի վերջինս Կարոյի հետ համապարփակ ներկա-
յացնի ժողովրդի ծոցից դուրս եկած հայ մարդու էությունը, ներաշխար-
հը, հոգեբանությունը: Հայրենիքի ճակատագիրը սեփական ճակատա-
գիր ընդունող բանաստեղծը տիեզերական վիշտը զգում և հասկանում 
էր հայության վշտի միջոցով, որովհետև վերջինս համամարդկային 
վիշտ էր համարում, ինչին գոյության անողոք պայքարում աշխարհի 
անիրավ հզորներն անտարբեր էին նայում:  

 

Բանալի բառեր. վեպ, կերպար, ներաշխարհ, կառուցվածք, գաղափա-
րակիր հերոս, գեղարվեստական ընկալում, պատմական հենքը: 

 
 

Казарян Ани 
Роман Исаакяна “Уста Каро”: Идеологический герой 

 
Резюме 

В статье анализируется идея романа Аветика Исаакяна “Уста Каро” в 
запутанном узле судьбы нашего народа, который выражается в судьбе 
главного героя в художественном восприятии его мыслей, поведения и 
идеологии. 
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The Novel “Usta Karo” by Isahakyan: Ideological hero 
 

Summary  
The article analyses the idea of Avetik Isahakyan’s novel “Usta Karo” in 

the tangled knot of the destiny of our people which is expressed in the destiny 
of the protagonist of the novel – Usta Karo – in the artistic perceptions of his 
thoughts, behaviour and ideology. 
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ՄԱՆԱՍՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ 

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԸ ԵՎ 1920-30-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 
ՊԱՏՄՎԱԾՔԸ 

 
Գեղարվեստական ժանրի կառուցվածքը ներառում է պատմական-

ժառանգականի և նորի շերտեր: Նրա զարգացումը պայմանավորված է 
ավանդականի և նորի փոխհարաբերությամբ, որ գրական ընդհանուր 
պրոցեսում դրսևորվում է ոչ միայն օբյեկտիվ բնույթով, այն նաև հեղի-
նակային, անհատական-սուբյեկտիվ կողմով: 

Օբյեկտիվ-պատմական և հեղինակային-սուբյեկտիվ այս հակադ-
րա-միասնությամբ էլ պայմանավորված է ոչ միայն Բակունցի, այլև 
1920-30-ական թվականների հայ պատմվածքի զարգացումը: 

Բակունցը ժանրի պատմության յուրովի սկզբնավորողն է, ինչպես 
նաև նախորդների ավանդույթների կրողը: 1920-30-ական թվականները 
այս առումով հարուստ պատմաշրջան է, որ ընդգրկում է ժանրի պատ-
մության անցյալը, որով նաև պայմանավորված է գրականության պատ-
մության արդի ժամանակաշրջանը: Ուստի անդրադառնալով խնդրին 
տեսական-քննական և պատմական տեսանկյունից, ժամանակաշրջանի 
բարդ և ողբերգական հատումներում, գրողի ստեղծագործության շրջա-
նակներում կփորձենք պարզաբանել այն գրականության պատմության 
տեսանկյունից:  

Գրական ընթացքը, որպես միասնական համակարգ, իբրև հայ 
իրականության արտացոլում, նույնն է, ինչպես հայաստանյան, այնպես 
էլ տարագիր սփյուռքում: Ժողովրդի պատմությունը, նրա կեցության փի-
լիսոփայությունը բացահայտեցին դարասկզբին Թումանյանը, Զորյանը, 
Դեմիրճյանը, Թլկատինցին, Ահարոնյանը, այնուհետև նույն ժառանգա-
կան փոխանցումով դեպի խարբերդյան, դեպի գյուղ-հայրենիք ընդհան-
րացված շերտերին, կյանքի հռովմեական-ավանդական ակունքներին 
վերադարձող Համաստեղը և Թոթովենցը, նույն ներհուն խոհունակու-
թյամբ, նոր ուղիների ու մաքառման որոնմամբ Բակունցը, ավելի ուշ՝ 
Մնձուրին, այսպես կոչված «ուղեկիցները», Մահարին, Զ. Եսայանը և 
այլն: Մի անշեղ պարզությամբ Ա. Չոպանյանը ահա ինչու գրում էր՝ «ոճ-
րագործ փոթորկի մեջ ավերված թրքանոց գյուղերը պիտի իրենց 
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«պատկերահաններն» ունենան, և պատճառը՝ «այն հայկական նյութն 
է», այսինքն՝ հայկական իրականությունը, որ, ըստ գրականագետի, 
պիտի վերադարձնեին հայ գրողները:  

 
- 2 - 

Գրական այն մթնոլորտը, ուր սկզբնավորվում ու հասունանում էր Ա. 
Բակունցը, ուներ ներքին խորը հակասություններ: Տրամաբանված, ներ-
քին դրամատիզմի ընկալումով, հոգևոր փորձի ռեալության ինքնագի-
տակցումով ծնվում են Համաստեղի «Գյուղը» (1924) պատմվածքաշարը և 
Բակունցի «Մթնաձորը» (1927): Այս դեպքում, հավանաբար, տեղին է 
գրականության պատմության մեջ ներմուծել «գրական աշխարհագրու-
թյուն» եզրը, որը, իբրև հոգևոր ենթաշերտ, միասնական է ազգային 
կյանքի առումով: Համաստեղի և Բակունցի արվեստը կարոտի, վերհուշի 
աշխարհագրական լայնարձակումներով, իբրև հողի-հայրենիքի հակադ-
րամիասնություն, թեև տարբեր ակունքներից, բայց ծնվում և միաձուլվում 
են նույն շերտում՝ գյուղ-հայրենիք-հող-ճակատագիր-մարդ տեսանկյու-
նից: Ուստի ժողովրդի ճակատագրի ռեալիստական պատկերը իր էպի-
կական բովանդակությամբ, կենսափորձի իրական գծերով, արտացոլվե-
լով գրականության մեջ, երկու տաղանդավոր գրողների ստեղծագործու-
թյունը մերձեցնում է ժողովրդի ժառանգության ակունքներին, մասնավո-
րապես՝ Թումանյանի, Դեմիրճյանի, Զորյանի արձակի տիրույթներին:  

Բակունցի ստեղծագործությունը բազմաժանրային բնույթ ունի: Իր 
էպիկական ընդգրկմամբ այն յուրօրինակ մի աշխարհ է, ներքին, սուր 
բախումներով մի կեցություն: Գրողը դիմել է ոչ միայն պատմվածքի, այլ 
նաև ակնարկի, վիպակի, վեպի ժանրին: Նրա ստեղծագործության հա-
մակարգում պատմվածքը յուրատեսակ մի «սկիզբ է», որը ներառում է 
ժանրային կառուցվածքի մյուս խնդիրները, ժանրի հատկանիշների ամ-
բողջությունը: Ուսումնասիրելով Բակունցի պատմվածքների պոետիկան՝ 
Ս. Աղաբաբյանը Բակունցի արձակի մեթոդի ռեալիստական ակունքնե-
րը որոնում էր Թումանյանի արձակում1՝ 1920-30-ական թվականների 
արձակը բացառապես դիտելով Թումանյանի ավանդների յուրացման 
պրոցեսում: Հ. Թամրազյանը Բակունցի արձակի մեջ տեսնում է Տերյա-
նի, ընդհանրապես խորհրդապաշտության ոճական նրբերագներ2: Լ. 
Հախվերդյանը, էպիտետի գործածության ոճական կառույցների քննու-
թյամբ, ընդհակառակը, փորձում է հերքել Թումանյանի և Բակունցի 

                                                 
1  Ս. Աղաբաբյան, Ակսել  Բակունց, Ե., 1963, էջ 402-403: 
2  Հ. Թամրազյան, Սովետահայ գրականության պատմություն, Ե., 1984: 
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ստեղծագործության առնչությունները՝ դիտելով առաջինի ստեղծագոր-
ծությունն իբրև անմիջական արտացոլման եղանակով առարկայական 
իրականության պատկեր, իսկ երկրորդինը՝ իբրև միջնորդավորված կա-
պի միջոցով արտացոլված, սուբյեկտիվ պատկեր1: Քննադատը սրանով 
տարբերակում է Թումանյանի և Բակունցի ստեղծագործության ոճա-
կան-կառուցվածքային առանձնահատկությունները, բայց էպիտետի 
գործածությունը մեկնաբանվում է մեխանիկական հաշվառման տեսան-
կյունից, ուստի և չափազանցնում է, բացարձականացնում այն: Ասվա-
ծից ուղղակի բխում է, որ վերոհիշյալ քննությունները թեև Բակունցի 
ստեղծագործության պոետիկայի քննության տեսանկյունից իբրև որոշ 
սկզբնաղբյուրներ արժեքավոր են, բայց չեն հանգում կառուցվածքային 
տարրերի վերլուծության: Բակունցի պատմվածքն այս իմաստով ամբող-
ջական համակարգ է, որի տարրերի վերլուծությունը կարելի է դիտել 
միայն պատմական-գրական պրոցեսում: 

Այսպես, գրողի «Մթնաձոր» (1924) և «Եղբայրության ընկուզենինե-
րը» (1933) դիտելով իբրև համակարգ՝ նրա կառուցվածքային շերտերի 
քննությամբ կարելի է բացահայտել Բակունցի պոետիկայի առանձնա-
հատկությունները: «Մթնաձորը», որով սկսվում է նրա առաջին պատմ-
վածքաշարը, ընդհանուր համակարգում վերաճում է հոգևոր հասկացու-
թյան, հոգևոր-աշխարհագրական իմաստի: Մթնաձորը բակունցյան աշ-
խարհի եզրն է՝ տեսանելի, թանձր գույներով և բնականությամբ հագե-
ցած մի անհուն «կետ», որտեղից սկսվում, շարունակվում և ամբողջա-
նում է՝ վերադառնալով իր հանգման կետին՝ աշխարհին: Այսպիսով, 
Բակունցի «կետ-աշխարհի», Համաստեղի «գյուղ-աշխարհի» ծավալում-
ները տեղանունից կամ ռեալիստական կոնկրետ պատկերից, առարկա-
յական գոյից մերձենում են նույն գոյի էությանը: Փոխաբերական պլա-
նում առարկան, կոնկրետ Մթնաձորը, ձուլվում է իր հատկանիշին, 
հատևաբար այդ աշխարհի նախնականությունը պատմվածքի կառուց-
վածքում հոգեբանական մի շերտ է, ինչպես միֆական-առասպելական 
մի թանձր իրականություն: Այդ աշխարհը «կուսական է ու վայրի», 
«Մթնաձոր տանող միակ արահետը ձյունի հետ փակվում է», ուստի 
«այդպես է եղել աշխարհն այն ժամանակ, երբ քարածուխի հսկա շեր-
տեր են գոյացել և շերտերի վրա պահել վաղուց անհետացած բույսերի 
ու սողունների հետքեր»:2 Բնական աշխարհի, հեռավոր, թավուտ, երկրի 

                                                 
1  «Սովետական գրականություն», 1959, 2. 1,  էջ 8: 
2  Ա. Բակունց, Երկեր, հ. 1, Ե., 1976, էջ 11 (այնուհետև մեջբերումները կարվեն այս 

գրքից՝ տեքստում նշելով միայն էջահամարը): 
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տակ ծվարած այս անկյունը մարդու հոգևոր տեսակի, նրա գոյի և հոգե-
բանության նախնականության իմաստն է կրում, որը դեռևս անաղարտ 
վիճակում է: Իբրև կառուցվածքային համակարգ այն շարժման մեջ է, 
որն ընթանում է երկու ճանապարհով, առաջինը՝ բնության, երկրորդը՝ 
բնության գեղեցկությունների սահմանային տրոհումների ուղիով մար-
դու հոգևոր աշխարհում, հետևաբար՝ միֆաքայքայման միջոցով վերա-
ճում է մարդու, մարդկայինի, տեսակի մաքառման, ողբերգականության 
փիլիսոփայության: Բնության գույներն իմաստ ու ձև են ստանում միայն 
այս տեսանկյունից, ուստի այն ոչ թե նկարագրվում է, այլ պատմվածքի 
մեջ ներմուծվում է պատմող-ասացողի կողմից իբրև հոգեբանական 
շարժման երկխոսական մինիմում: 

Պատմող-ասացողի և գրողի խոսքը զուգադրաբար տարանջատ-
վում և միասնանում են, որով պատմվածքին հաղորդում են ասքային 
երանգ: Այն էպիկական թանձրությամբ ռեալիստական պատկերից վե-
րաճում է պատկեր-փոխաբերության: Երկխոսական-երկատված ներքին 
ձայնի առկայությունը սկսվում է փոխաբերական բառի գործածությու-
նից, էպիտետի իմաստի ընդարձակմամբ, որն իր հասկացության իմաս-
տի ընդհանրացված անվերջությամբ բացատրվում է միայն ենթատեքս-
տում: Պատմվածքի բուն շարադրանքի մեջ այն ընդամենը մի նրբագիծ 
է, բայց ենթատեքստի վերլուծական համակարգում գունային երանգից 
վերաճում է հոգեբանական-փիլիսոփայական, պատկերային ընդգծող 
եզրի: «Մթնաձորը» պատմվածքում կառուցվածքային այդպիսի կիրա-
ռական խնդիր է կատարում որսորդ Ավու և անտառապահ Պանինի 
հանդիպման ժամանակ այս համեմատությունը: «Մեկի դեմքը քաթան 
էր, մյուսինը՝ կարմիր ճակնդեղ» (14): Իրական հակադրությունը խորհր-
դանշում է նրանց հոգեվիճակների տարբերությունը, որն ընդարձակ-
վում է բնության վեհության և մարդու մաքառման ողբերգականության 
ինքնագիտակցումով որսորդ Ավու հոգում:  

Պատմվածքի դիպաշարը (սյուժեն) «կարգավորում է» հեղինակը, 
որի ձայնի ուղեկիցը պատմող-ասացողի երկխոսական ձայնն է: Հեղի-
նակն ինքն իրեն տրոհելով երկու մասին, մի ձայնի օգնությամբ միֆա-
կանացնում է աշխարհը, այնուհետև այն տրոհում ներսից: Այս երևույթը 
Բակունցի պատմվածքներում յուրահատուկ սկզբնավորում ունի: Էպի-
կականության դրսևորումը այս ճանապարհով ընթանում է դիպաշարի 
մասնատման, կոմպոզիցիայի և պատումի ավարտուն ուղիով: 

Պատմվածքի ավարտուն առանցքը ձևավորվում է կերպարի սահմա-
նային իրավիճակների կուտակումով: Իսկ մինչ այդ գրողը կոմպոզիցիայի 
հատված (որոշ իմաստով ավարտուն) մասերը ասես շարակարգում է, 
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որպեսզի բուն տեքստը «միավորի» նրա իմաստի մեջ պարունակվող 
բևեռում, այսինքն՝ ենթատեքստում: Տեքստի և ենթատեքստի այս շա-
րունակվող շղթան համակարգում է գրողը և ստեղծում է կոնկրետ, ռեալ 
պատկերների մեջ արտացոլվող դրվագային կերպավորում, անհատա-
կանացնում, այնուհետև նույն դիպաշարային գծերի կուտակումներով 
հասնում է կոնֆլիկտի ամենասուր եզրին՝ սահմանային մի վերջին բախ-
ման միջոցով: Հոգեբանական-իմաստային այս գիծը «Մթնաձորը» 
պատմվածքում ամբողջանում է Պանինի և Ավու կերպավորման առանց-
քի, նրանց հակադրությունների ընդգծումներով: 

Բակունցը, ասես, իբրև ռեալիզմի ակունք, նախընտրում է ռոման-
տիկական «սկիզբը», որով, շիկացնելով հերոսների միջավայրը, կուտա-
կելով նրանց մեջ հակադիր գծերը, ավելի ողբերգական է արտահայտում 
բախումը և բախումի հետքերը: Պանինին նա նկարագրում է այսպես.  

«Նրա սարսափը հեռուներում էր տարածված… ոչ ոք չգիտեր ոչ 
նրա ազգությունը, ոչ հավատն ու ծագումը: Ասում էին, որ նախկին սպա 
է, մարդ էր սպանել, նստել էր բանտում, հետո անտառ գնացել: Հյուսի-
սի անտառներից մեկում նա իր կնոջն էր սպանել որսի մի գիշեր, ավելի 
ճիշտ՝ շներին հրամայել էր գզգզել կնոջը» (13): Պանինը, որի դիվական 
քրքիջը տարածվում էր անտառում, գիշերային որսի գազանահալած 
դեմքով, արջորս վարազի պես, ասես գետնի տակից բուսնելով, հայտ-
նվում է Ավու առաջ: Եվ կնոջը շներին հանձնելու մոլուցքը, որն ասվում է 
ասես ասացողի բերանով, սյուժեում մեծանում է, լայնանում, կերտում 
Պանինի իրական դիմագիծը: Երևույթը ձեռք է բերում իրական գծեր: 
Պանինը իր «դիվական» քրքիջով նույն կերպ է վարվում Ավու հետ՝ 
նրան մղելով իր տեսակը ապացուցելու մի մոլեգնությամբ, որն ավարտ-
վում է սահմանային փլուզումով՝ արջի հետ Ավու անհավասար մարտով: 
Իսկ իբրև Պանինի կերպարի ավարտուն ամբողջություն, իբրև գեղեցի-
կի կորստի ողբերգական շնչավորում, արջի ընկած դիակի վրա հնչում է 
նրա սատանայական քրքիջը: Պանինի դիմագիծը իր նեղ և ընդարձակ 
գծերով, մթնաձորյան իր վարքով վերաճում է լայն համակարգի, թեև 
այն տեքստում խստորեն անհատականացված է, և գործողությունը ըն-
թանում է հոգեբանական շերտերի, կերպավորման առանցքի անվթար 
հաջորդականությամբ: 

Արձակագիրը «լուռ», անշեղ ցավով սյուժեն մոտեցնում է իր վախ-
ճանին: Նա գրողական իր տեսադաշտով Ավու ցավի, նրա ողբերգու-
թյան կրողն է, թեև այն ցավը ներքին զսպվածությամբ հաղորդում է իր 
կերտած կերպարի միջոցով: Ավին լավ «որսորդի համբավ ունի»,– այս-
պես է սկսվում Ավու մասին սյուժեն Բակունցը: Սակայն կերպարը ևս 
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ունի իր բնույթը: Տեսակի գոյավորման առանցքը տեսակի պահպան-
ման, նրա հոգևոր մաքառման պատումի մեջ է: Հոգեբանական մանրա-
մասներով Ավու դիմանկարը կերտելով՝ գրողը Ավուն բարձրացնում է 
մինչև խեղված, երկատված գեղեցիկի ողբերգականությունը կրող ան-
հատի: Ավին ասես գեղագետ է, որի էությունը դրվագվում է կենսանյու-
թով լի խճանկարներով, կյանքի կենցաղանկարի մեջ, ինչը տեսնում ենք 
տեքստում արտահայտվող փայտ հավաքելու, Պանինի կնուտի առաջ 
գլուխ թեքելու տեսարաններում: Ֆիզիկական մաքառումներից Բակուն-
ցը կերպարին մղում է մի այլ, ավելի բարձր՝ հոգու մաքառման ուղին: 
Հոգեբանորեն հիմնավորված այս սյուժեն ընդգծված, լուսանկարչական 
թանձր դրվագումներով, կարճ, շիկացած երանգներով Բակունցն ար-
տահայտում է համառոտ նախադասություններով, ինչպես, օրինակ՝ 
Ավու և արջի մենամարտը: Ավու փախուստը նման է ասես տարերքի 
մեջ ընկղմված բնության այն տաշեղին, որ տեսնում ենք Լառ-Մարգարի 
(«Լառ-Մարգար»), Մանասի («Օրանջիա»), Վադունց Բադիի («Վադունց 
Բադին») Արթին պապի, Պետու կերպարներում: Հերոսի մաքառման 
հոգևոր ակունքը ոչ միայն նրա տեսակի հաստատման, այլ երկատվու-
թյան, այնուհետև, իբրև «սկիզբ»՝ նախնականության, նրա «անընդհա-
տության» մեջ է, ինչպես պատմվածքի վերջին նախադասության՝ կախ-
ման կետերով արտահայտված մտքի տրամաբանությունը: Ավին այլևս 
անտառ չի գնում, բայց հոգու ներշնչումներով շաղկապված է գեղեցկորեն 
նախնական, մարդկայնորեն վեհ նրա հեռուներին, ուստի, երբ պատմում 
էին Մթնաձորից, չգիտես՝ «զայրանո՞ւմ էր, թե՞ ժպտում հին որսորդը» 
(17): Կերպարի ֆիզիկական և հոգևոր այս երկատվածությունը ոչ թե բա-
ցահայտում է նրա ինքնամերժումը, այլ մղում է ճանաչելու կերպարի 
հոգևոր տեսակը: Նրա զայրույթը նման է ներքին ըմբոստության, իսկ 
ժպիտը՝ ներքին տառապանքի, ցաված տառապանքի: Ավին ֆիզիկապես 
խեղանդամված է, ուստի ցավը հոգևոր ճանապարհով պիտի ընթանա՝ 
որպես ժողովրդի և մարդու ինքնագիտակցության, նրա հոգու չընդհատ-
ված ճանապարհ: Բակունցի ստեղծագործությունը վերլուծողները, անտե-
սելով գրողի պոետիկայի այս ներքին ամբողջությունը, ելնելով նախորդ 
շրջանի պատմական ռեալությունից, նրա ստեղծագործությունը մեկնա-
բանել են նախահեղափոխական կյանքը արտացոլող, այնուհետև՝ նոր 
դարաշրջանը պատկերող սահմանագծումներով: Իրականում, նման բա-
ժանումը ունի միայն արտաքին նրբագծեր, որ Բակունցի ստեղծագործու-
թյանը չի կարող մեկնաբանել որպես ամբողջություն: 

Կյանքի էպիկական ընդգրկմանը Բակունցը հասնում է կերպարի 
իրական, պատմական ռեալության ընդգծումով, ինչպիսին Պետու, 
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Բադիի, Սաքանի, Արթին պապի, Հազրոյի, Դիլանի և այլոց կերպար-
ներն են: Գրականագիտության աղբյուրները նշում են, որ նրանց գրողը 
չի հորինել, այլ իբրև նախատիպեր ընտրել է կյանքից, միջավայրից: 
Պատումի կառուցվածքում այս երևույթը դրսևորման իր ձևերն ունի, որը 
կարող ենք վերլուծել պոետիկայի համակարգում: Այսպես, նախ նրա 
նկարագրած միջավայրը կոնկրետ է: Մյուս կողմից՝ պատկերի և հերոսի 
կողքին կամ նրա «ներսում» հայտնվում է հեղինակ-դիտող-վերլուծողը: 
Կառուցվածքային իր «շարժուն» դերով նրա պատմվածքներում կերպա-
վորում է մի անհատ՝ գրողի կերպարը, որ Ս. Աթաբեկյանը բացատրում 
է հերոսի և հեղինակի դաշնությամբ,1 ուր գրողը ներկա է հերոսի նե-
րաշխարհում երբեմն իր «լռությամբ», երբեմն՝ ավելի ակտիվ դերով: 
Ավելի լայն առումով երևույթը կարելի է բացատրել այսպես. հերոսը եր-
բեմն «լուսաստվերում է» հեղինակին, երբեմն «ազատ արձակում» իբրև 
պատմող-ասացողի երկխոսական ձայն: Նույն երևույթը կարելի է կրկ-
նել հակադարձ՝ արդեն հեղինակի և հերոսի երկխոսական ձայնի կամ 
լռության շարքից սկսելով: Սակայն, ամբողջականացնելով խնդիրը, 
ասենք, որ պատմվածքի պոետիկայի համակարգում ասվածը ունի իր 
դրսևորման բակունցյան եղանակը: Ս. Աղաբաբյանը, առանձին գրակա-
նագետներ, Բակունցի պոետիկայի համակարգում առանձնացրել են 
վերհուշի խնդիրը: Մեջբերելով Ավ. Իսահակյանի խոսքը՝ այնուամենայ-
նիվ, չեն քննել կառուցվածքի համակարգում, որն ասում է. «Այնպես 
նուրբ են հյուսված այս պատմվածքները, մանավանդ «Միրհավը», 
«Բրուտի տղան», այնպես նուրբ, հեքիաթ են կարծես, կարծես երազ ես 
տեսնում, այնպես կախարդորեն հալվում են իրար մեջ անցյալն ու ներ-
կան, որ հուշը դառնում է ներկա, և իրական ներկան դառնում է երազ»:2 
Նկատելի է, որ հուշը պատմվածքում պետք է կառուցվածքային իմաստ 
կրի: Հարցն այն չէ, որ ինչպես Ռ. Իշխանյանն է նշում, հուշը և վերհուշը 
անմիջական քնարականություն են հաղորդում երկին,3 ավելի հուզական 
խճանկար ստեղծում, այլ այն մի քիչ ավելի բարդ է: Որոշ իմաստով դա 
պարզաբանում է Ս. Աղաբաբյանը՝ այն քննելով իմաստային, այնսնքն՝ 
առօրյայի հեքիաթային բովանդակության հայտնաբերման կողմով: Սա-
կայն ասենք, որ վերհուշի գաղափարը առաջին հերթին կառուցվածքային 
վերլուծության հարց կարող է լինել «Նամակ ռուսաց թագավորին», 

                                                 
1  Ս. Աթաբեկյան, Բառի կեցության խորհուրդը, Ե., 1988, էջ 3-94: 
2  Ս. Աղաբաբյան, Ակսել  Բակունց, Ե., 1963, էջ 419: 
3  Ռ. Իշխանյան, Երբ հուշը դառնում է ներկա…, տե՛ս «Սովետական  գրակա-

նություն, 1962, թ. 2, էջ 2: 
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«Բրուտի տղան», «Միրհավը», «Խոնարհ» և այլ պատմվածքներում, որի 
իմաստը ոչ թե բնավորությունների տրոհումն է ինքնաժխտման ճանա-
պարհով, այլ նույն տեսակի հակադրամիասնությունը ցույց տալը: Կեր-
պավորման առումով Դիլանի վերհուշը «Միրհավում» միայն քնարական 
պատում չէ, այլ իր կյանքի սիմֆոնիան հակադիր շեղումներով, ուսուցչի 
վերհուշը «խոնարհ» պատմվածքում սիրո անխոստում պատմություն չէ, 
այլ հոգու դրամայի շարունակություն և այլն: 

Սակայն մի փոքր ետ դառնանք… Այսպես, վերհուշն սկսվում է այն 
պահից, որ կոչվում է ներկա: Ներկայի և հիշողության անմիջական 
կապն արտահայտվում է չընդհատված եղելության մեջ: Պատումի մեջ, 
իբրև ժամանակի փիլիսոփայական ընբռնում ստեղծում է հոգու անմաս-
նատելի մի տարածություն, ուր ապրումը գրողի էությունից անմասն չէ: 
«Ծիրանի փողը», «Սև ցելերի սերմնացանը», «Միրհավը», «Նամակը…», 
«Խոնարհ աղջիկը», «Սպիտակ ձին», սրանցից յուրաքանչյուրի վերլու-
ծությամբ վերը նշված հատկանիշների կուտակումներով կարող ենք 
պարզաբանել երևույթը: 

«Ծիրանի փողը» պատմվածքը կառուցվածքային մի շերտ է կրում, 
որի վրա կարելի է վերլուծել մի քանի հատկանիշներ: Այն սկզբնավո-
րվում է պատումի ակնարկային-հուշագրական-քնարական հղումով: Ակ-
նարկային տարերքը, որն արտահայտվում է քնարական երանգով, յու-
րահատուկ է համարյա վերհուշային բոլոր պատմվածքներին: Ակնար-
կային սկիզբը Բակունցի երկերում հագեցած է քնարական անմիջակա-
նությամբ, հեղինակի և կերպարի ճակատագրի միասնությամբ, որի 
մասնատումը, կարելի է ասել, սոսկ ձևական է: «Ծիրանի փողը» պատմ-
վածքում այն վերաճում է «քնարական սյուժեի», որի պատմողը հեղի-
նակն է: Հետևաբար, այն կրում է «ինքնակենսագրական» տարր, որն 
Աղաբաբյանը հարմարում է Բակունցի ստեղծագործության պոետիկայի 
սկզբնական տարրերից մեկը: Ինքնակենսագրական սկիզբն, ուրեմն, 
արտացոլման բնույթ ունի: «Ծիրանի փողը» պատմվածքում հուշը-օրա-
գիրը-ակնարկը, որով պատմում է հեղինակը իր Ձյանբերդ կատարած 
ճամփորդության մասին, քնարական շեղումներով, մանրամասների 
խճանկար, հատված կուտակումներով, արտահայտվում է բառ-պատ-
կերների, միջավայրի միֆական-քնարական, ցաված-ողբերգական, 
բնավորություն-տեսակի ենթատեքստային շրջադարձներով: Երևույթի 
այս տիպի հակադրությունը ընդհանուր է ինչպես «Ծիրանի փողը», այն-
պես էլ «Խոնարհ», «Միրհավ», «Այու սարի լանջին», «Րևա՜ն, Րևա՜ն» և 
այլ պատմվածքներում: Երևույթը տեսանելի է ինչպես Դիլանի հուշ-մե-
նախոսականում, այնպես էլ ուսուցչի մտասևեռուն երազ-պատումում, 
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Արթին պապի առասպելական դիմանկարում, կյանքի դաժան ասքում՝ 
թոռան հուշերում արտացոլված: Սա մի յուրատեսակ կարոտ է, թումա-
նյանական մարդկայնության կարոտ, գեղեցիկի կարոտ, դեմիրճյանա-
կան հոգեսևեռուն, զորյանական անդիմադրելի, համաստեղյան հողի-
մարդու կարոտ: 

Ասվածը Բակունցի պատմվածքում, իբրև քնարական տեսադաշտ, 
արտահայտվում է բառային-պատկերային կառույցներում, որոնք մեծա-
նում են բարդվող առանձին սյուժեներում: Գրողը թերթում է իր օրագի-
րը, գտնում սուսամբարի երկու տերև՝ չոր ու գորշ: Չոր ու գորշ տերևնե-
րի քնարական մի հղում է, խորհրդանշային մի համակարգ, որ կարոտ է 
դեռևս կենսական լիցքերի: Գույների իմպրեսիոնիստական այս հղումը 
երազի և ցավի այն հակադրությունն է, երբ ներկան և անցյալը, այ-
սինքն՝ հավերժական ներկան, կարոտի անլուռ ակունքներով ըղձում է 
անսահմանի, մարդկայինի ափերը, նրա հանգրվանը: Ահա թե ինչպես է 
«հուշը դառնում ներկա…»: Բայց գրողի աչքերը ցոլում են, ինչպես ցո-
լում են Ցոլակ ձիու աչքերը («Մտրուկը դառնում է սև օձ, որ զարկում էր 
ձիու ողորկ մարմնին») ու ցավում է ներկան իբրև անցյալի մաս (ինքնա-
գիտակցվող) ապրող գրողը: 

Բակունցի փոքրիկ ոդիսականը հեռու «սկիզբ» ունի: Հեռվի և մո-
տի այս մերձեցումը բացում է անհատի և ժողովրդի ճակատագիրը «կա-
խարդորեն հալվող» ներկայի և հուշի հոգետանջ ծխում: Ճանապարհի 
կերպավորումը և մարդու կերպավորումը միասնական ընթացք ունի, 
որն ինչքան իրական-ռեալիստական գծեր ունի, այնքան էլ՝ խորհրդա-
նշական: Դա է պատճառը, որ տեսադաշտը որքան քնարական է ակ-
նարկային պատումում, այնքան նրա ռեալիզմը հագեցած է (կամ 
սկզբնավորվում է) ռոմանտիկական գծերով: Հետևաբար, բառի խորհր-
դանշանացումը և կերպարի խորհրդանշանացումը, որի միասնությունը 
արտացոլվում է ենթատեքստում, ինչպես ծիրանի փողի և Հազրոյի կեր-
պարի փոխաբերական բնույթը, իր մեջ ընդգրկում է ոչ միայն կոնկրետ 
գծեր, այլ, որ իմաստային երանգով ավելի մեծարժեք է՝ փոխաբերա-
կան-մետաֆորային: 

Ձյանբերդի ճանապարհը (ճակատագրի ճանապարհը), որ ետա-
դարձ ուժով մաքառման մեծ լիցքեր ունի իր մեջ, ոչ թե գրողի, այլ ժո-
ղովրդի գալիք ճանապարհն է, որով ընթանում են մունջ Սևդոն, և ով 
Մարկոնից չէ, չի խոսում, խռով է նրա հետ, որովհետև նրա ցավը զուսպ 
է, մորմոքը՝ խելահեղ, կարոտը՝ մեծ: Բակունցի փոխաբերական-այլա-
բանական կերպարները, որոնց շուրջը համախմբվում է միջավայրը, 
ամբողջական ստեղծման, նրա ներքին շերտավորման առանցքն ունի, 
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ինչպիսին Հազրոյի, Սևդոյի, Պետու, Արթին պապի դիմանկարները: 
Պատմվածքի այս հատկանիշը՝ մի շրջակենտրոն դիմանկարի շուրջը 
համախմբելու, այնուհետև նրա փոխաբերական ծավալումներով ըն-
դարձակելու արվեստը տարբեր երանգավորումներով իր նախապատ-
մությունն ուներ, որ գալիս է Զոհրապից, փոխանցվում Դեմիրճյանին, 
Բակունցին, Համաստեղին, Թոթովենցին: Կենտրոնական կերպարի նա-
խասիրությունը ստեղծում է ժողովրդի և մարդու ճանապարհի ասքի նույ-
նությունը: Այս դեպքում առաջ է մղվում քնարական-էպիկական խորհր-
դանիշը (փողը), քնարական-էպիկական կերպարը (Հազրոն), որոնք 
ասացինք, նույն կառուցվածքային իմաստն ունեն: Մեկը խորհրդանշում է 
հոգու հայրենիքը, որի կորուստը, ցավի, ողբերգականության և հույսի 
գույներն ու երանգներն ունի (փողը), մյուսը շարունակվում է նրա մեջ 
իբրև մաքառման և հույսի ճանապարհը (անհատը և ժողովուրդը): 

Հազրոն Սասունից էր և հսկա էր Սասունի լեռների պես, նրա հո-
գու պես անխոնջ, նրա ցավի պես՝ մռայլ: Ճակատագրի տարուբեր 
արահետները բերել էին նրան գետի այս կողմը, բայց նրա մեջ ապրում 
է Սասնա ծռերի խուլ տարերքը, ազնվությունը: Մարդկային այս հոգու 
մեջ ապրում է սակայն նախնիների մաքառման ոգին: Ինչպես ֆավն, 
Հազրոն նվագել էր հայրենի քարանձավներում, պատմել Սասնա ծռերի 
միֆը: Էպիկական երանգներով հարուստ այս դիմանկարը սակայն 
ճեղքվում է ներսից: Անդիմադրելի մի հոսանքով նա կտրվել է իր տուն-
կից, սակայն ապրում է դեռ հույսը. «Էսօր դուման է մեր լեռան վրա, վա-
ղը նորից արև կծագի»: 

Նոր միջավայրը, նոր երկինքը հուշի արտացոլումն է, իր կարոտի 
անվերջությունը, ուստի նվագում է ծիրանի փողը, որ բերել էր իր հետ 
հայրենի լեռներից, ապրում իր տենչանքը: Այդ երգի մեջ ժողովրդի ան-
ցած ճանապարհն է: Կա և թախիծ այդ երգի մեջ, որ ասես մոլորվել ու 
հեկեկում է խոր ձորերում, ինչպես ժողովրդի ոգին, կա և ջինջ ուրախու-
թյուն ու ցավ, որ ելնում է ինչպես լեռան լանջերին արևը, ելնում է ծուխը, 
մշակները գնում են վար ու ցանքի, կա և վրեժ, վերադարձի մորմոք ու 
կարոտ: Հազրոն, ուրեմն, միայն անհատ չէ, այլ անհատականություն: 
Նույն երանգների տարբեր շերտերն ունեն Պետին, Արթին պապը, 
որոնք խորհրդանշում են նույն ժողովուրդ-անհատի տարբեր դրսևո-
րումները նույն հակադրամիասնության մեջ, ինչպես Համաստեղի Վար-
դանը, Կար Ամուն, Տափան Մարգարը, Միջոն և այլք: 

Մինչ այդ Հազրոյի նվագը խորհրդանշում է ժողովրդի ներքին մա-
քառման ոգին ու շունչը. «Հաղ մի երթամ տեսության մըր քարերին, մըր 
ձորերին, մըր Մարութա բարձր սարին: Առնիմ զիմ ծիրանի փող, 
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ժողվիմ մարդերու… երգեմ էնոնց խաղաղության երգեր, մարդիկ հալալ-
զուլալ ախպրտոց պես գրկեն զիրար, չեղնի ոչ տեր, ոչ մշակ, ոչ թուր, ոչ 
բռնություն» (204): Հազրոն ձուլվում է ծիրանի փողին, հայրենի լեռնե-
րին, ձորերին, աղբյուրներին, հայրենի ժայռերի անսահման կարոտին, 
խորհրդանշանայնանում, ինչպես իր ծիրանի փողը, որ պիտի փոխանց-
վի ժառանգաբար իր թոռանը, որպեսզի նա էլ կրի նույն ճանապարհի 
ապրող ոգին: 

Բակունցը խորհրդանիշները դիտում է սակայն նրանց «անընդհա-
տության» մեջ, ինչպես Ձյանբերդի և Սասնո աշխարհի միասնությունը, 
ուստի, Ձյանբերդը ևս Հազրոյի ծիրանի փողի նման վերաճում է և դառ-
նում նույն ոգու մասնիկը՝ որպես մի «անպարտելի ամրոց», որի բարձր 
լեռները զարթնել են, և նրա լանջերին հնչում են հաղթության երգեր, 
արդար երգեր: 

Բակունցի ողջ ստեղծագործությունը նույն մաքառման ոգու փիլի-
սոփայությունն է: Ս. Աղաբաբյանը նրա ստեղծագործության շարքում 
առանձնացնում է գյուղական «ըմբոստներին»՝ Հաբուդին («Վադունց 
Բադին»), Անդոյին («Բրուտի տղան») և Սեթին («Սև ցելերի սերմնացա-
նը»): Գրողը էպիկականության արվեստին հասնում է կոնկրետ միջա-
վայրի պատկերումով: Նրա ճշմարիտ իդեալը սակայն ոչ թե «ըմբոստ-
ներն են», որոնց կյանքը խաթարում է ժամանակը, այլ Բադին է, Բրուտ 
Ավագը, մայրը: Մարդու-ժողովրդի ճակատագիրը, որ պատմական իրո-
ղությունների ապրումն է, ընդգծվում է այս կերպարներում իբրև պատ-
մողի կողմից ասվող առարկայական ռեալություն, միջավայր, սակայն 
քնարական ներքին լիցքերով խորհրդանշում ժողովրդի կենսական իդե-
ալը կրող Բադիի, Ավագի՝ հայրական զգացմունքի, ինչպես նաև որդե-
կորույս մոր արցունքների պատմությունը, որ ծնվում է մի այլ աններ-
դաշնակ աշխարհի ողբերգությունից («Սև ցելերի սերմնացանը»): Այս 
նույն ողբերգության կրողը, իհարկե, անհատ-ժողովուրդն է, ուստիև 
գրողը: 

 
Բանալի բառեր. պատմվածք, ժանր, պոետիկա, գրական պրոցես, 
կառուցվածք: 
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Armenian stories and its structure. 
 



119 
 

 ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ 

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐՅԱՆԻ «ՆԱՎԸ ԼԵՌԱՆ ՎՐԱ» ՎԵՊԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ 
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Կոստան Զարյանի «Նավը լեռան վրա» վեպը երկու հրատարակու-

թյուն է ունեցել՝ 1943-ին Բոստոնում և 1963-ին Երևանում: «Ի դարու հայ 
գրականութեան պատմութեան ամէնէն աղմկայարոյց դրուագներէն 
մէկը կապուած է Կոստան Զարեանի Նաւը Լերան Վրայ վէպի երեւա-
նեան հրատարակութեան»,– գրում է Վ. Մատթէոսեանը1: Արդյունքում 
ընթերցողի սեղանին դրված են նույն վերնագրով երկու տարբեր գրքեր՝ 
ասելիքի նպատակի և կերպի առումով, թեև գործողությունները գրեթե 
նույնն են, հերոսները՝ նույնպես: Թե՛ Սփյուռքում, թե՛ Հայաստանում 
լույս են տեսնում բազմաթիվ հոդվածներ, որոնց հեղինակները քննա-
դատում կամ չեն ընդունում երկրորդ գրքի ծնունդը, շատերն էլ աշխա-
տում էին բացատրել այդ երևույթի պատճառները: Կարծում ենք՝ բոլորի 
մոտ էլ առաջացել է նույն հարցը. «Կամաւո՞ր էր վէպին փոխակերպումը: 
Գաղափարական տարբեր դիրքերէ հրատարակուած նոյն գործը 
կարելի՞ էր ընդունելի նկատել: Հեղինակին գիտակցութեամբ թէ ոչ, 
նման աշխատանք բարոյապէս թոյլատրելի՞ էր»2:  

2003 թվականին «Բագին» հանդեսում տպագրվում է Միքայել 
Թավրիզյանին3 ուղղված Գուրգեն Մահարու նամակի4 մի հատվածը՝ 
խմբագրական վերլուծությամբ. «Ինչո՞ւ Էդուարդ Բոյաջյանը5 իր կրքոտ 
բաց նամակն ուղղած է խորհրդային իշխանությանը, փոխանակ գրքի 
խմբագրին, Հրաչյա Գրիգորյանին6: Ո՞ր օրվանից Հրաչյա Գրիգորյանը 

                                                 
1  Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, 2006 (առանձնատիպ Ի 2 

հատորէն), էջ 297: 
2  Ն.տ., էջ 297: 
3  Հայ դիրիժոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ:  
4  «Բագին», 2003, Բեյրութ, հ. 3, էջ 141: 
5  Հայ արձակագիր, բանաստեղծ, հրապարակագիր, քննադատ, խմբագիր և 

ուսուցիչ: 
6  Հայաստանի սովետական գրողների միության վարչության առաջին քարտուղար 

(1938-1939, 1946), «Կոմունիստ» թերթի խմբագիր (1939-1944), «Պրավդա» 
թերթի ՏՍՍՏ սեփական թղթակից (1944-1946), ՏՍՍՏ Կինեմատոգրաֆիայի 
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դարձավ Խորհրդային իշխանություն»: Մահարին գրում է, որ վեպի 
երկրորդ հրատարակությունը ընդամենը խմբագրական ձախորդ փորձի 
արդյունք է. «…Չլիներ Հրաչյա Գրիգորյանը և նրա փոխարեն «Նավը» 
լեռան վրա բարձրացներ մի ուրիշ խմբագիր, ուրիշ կլիներ պատկերը»:1 
Այս նամակի օրինակով կարելի է ներկայացնել խորհրդային հասարա-
կայնության մտածելակերպը, չնայած ինքը՝ Գուրգեն Մահարին, շատ 
ավելի լավ էր հասկանում, թե ինչ է կատարվում, քանի որ իր մաշկի 
վրա էր զգացել խորհրդային գրաքննության ազդեցությունը (հիշենք 
«Այրվող այգեստաններ» գրքի տպագրության շուրջ ծավալված 
կրքերը2): 

Եթե խորհրդային գրողներն ու արվեստագետները չէին կարողա-
նում խոստովանել կատարված փոփոխությունների իրական պատճառ-
ները, ապա սփյուռքահայ գրողներն ու գրաքննադատները չէին կարող 
հասկանալ, քանի որ չէին պատկերացնում, թե գաղափարական ինչ-
պիսի ճնշման էին ենթարկվում սովետական գրողներն ու արվեստա-
գետները: Միգուցե այդ պատճառով է Ա. Ծառուկյանը գրում. «Ճիշդ է, 
որ Հրաչեայ Գրիգորեանը բարի պտուղ մը չէր, բայց վստահ եմ որ բոլոր 
խաթարումները գրքին մէջ եղած են Զարեանին կրաւորական 
հաւանութեամբ եւ իր կամքով: Գրքի մը խմբագիրը Հայաստանի մէջ 
պաշտօնական գրաքննիչը չէ՛, ըստ որու անպատեհ (կամ… պատեհ) 
տողեր եւ էջեր կրնան մկրատիլ, այլ հեղինակին տրամադրուած 
խորհրդական մը, որուն հետ համաձայնաբար կրնայ սրբագրութիւններ 
կատարել իր գործին վրայ, միշտ վերջին խօսքը մնալով հեղինակին: 
Խմբագիրը հաշտարար ատեանն է, գրաքննիչը (կլաւլիտ կոչուած) 
վերաքննիչ ատեանը, որուն վճիռները անբեկանելի են: Այնպէս որ, ինչ 
որ եղած է գրքին մէջ, եղած է Զարեանի հաւանութեամբ, չըսելու համար 
նրա մասնակցութեամբ»3: 

Ա.Ծառուկյանի զարմանքին և դժգոհությանը պատասխանում է 
«Բագինի»4 խմբագրականը. «Մահարիի ապրած տարիներուն՝ նոյնիսկ 
                                                                                                          

մինիստր (1946-1948), ՏՍՍՏ Մինիստրների սովետին կից հայ եկեղեցու գործերի 
կոմիտեի նախագահ (1948-1957), «Սովետական Հայաստան» ամսագրի 
խմբագիր (1959-1963):  

1  «Բագին», 2003, Բեյրութ, հ. 3, էջ 142: 
2  Այդ մասին, ինչպես նաև Էդ. Թոփչյանի գործունեության մասին կարելի է կարդալ 

Գր. Աճեմյանի հոդվածում http://www.azg.am/AM/culture/ 2011071603: 
3  Վ. Մատթէոսեան, Նիւթեր Կոստան Զարեանի Նաւը լերան վրայ վէպի 

երեւանեան հրատարակութեան մասին, Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 
Պէյրութ, 2006, (առանձնատիպ Ի2 հատորէն), էջ 297: 

4  «Բագին», 2003, Բեյրութ, հ.3 էջ 142: 
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իր մայրը գիտէր, որ երեւանեան տպարանում տպուած գիրքերը «խնդա-
գին» ապրումներ չէին յուշէր, այլ անոնց անխուսափելիօրէն կ՛ընկերանային 
տխրագին պատճառներ, վասնզի ո՛չ միայն մէկ տողին չէին դիպչեր հոն, 
այլեւ էջեր ու էջեր կ՛աւելցնէին կամ կը յապաւէին խմբագիրները, որոնք 
արդէն դասակարգ դարձած էին գրաքննիչներ անունին տակ, ու եթէ 
ներկայացած բոլոր գիրքերուն վրայ չէին կրնար արգոսեան աչքերով 
հսկել, մթնոլորտային ճնշումին տակ շնչահեղձ անոնց հոգիներուն կը 
հսկէր ներքին գրաքննիչը, որ տարբեր չէր բացայայտէն»1: 

1964 թվականին՝ «Նավի» երևանյան հրատարակությունից 
անմիջապես հետո, լույս է տեսնում Պողոս Սնապյանի «Աւազախրած 
նաւը» վերլուծականը: Սփյուռքահայ այս գրականագետը հսկայական 
աշխատանք է կատարել՝ բառ առ բառ, տող առ տող, էջ առ էջ 
մեջբերումներ կատարելով և համեմատելով վեպի առաջին և երկրորդ 
հրատարակությունները: Այս համեմատությունից պարզ է դառնում՝ 
կրճատումներն ու փոփոխությունները այնքան շատ են, որ վեպում 
նկարագրվող ժամանակաշրջանի ամբողջական պատկերը կորչում է, 
իրականության վերարտադրումը՝ տուժում: Պ. Սնապյանը չափազանց 
խիստ է մոտեցել երկրորդ հրատարակությանը. որքան որ արժևորել է 
բոստոնյան հրատարակությունը2, նույնքան էլ քննադատել է երևանյան 
հրատարակությունը՝ Կ.Զարյանին մեղադրելով հեղհեղուկության, 
երկերեսանիության և այլ մեղքերի համար3: 

Ստեղծված վիճակը հրաշալի է բացատրում Մարկ Նշանյանը. 
«Օշական եւ Զարեան, նոյն բովին (եղեռնը, Ա.Հ.) մէջը մեծցած նոյն 
բախտը չվայելեցին (նկատի ունի Վարուժանի փառքը): Իրենց գործած 
մեղքը վերապրիլն էր Աղէտին: Թերեւս ուրիշ մանր մեղքեր ալ ունէին 
քաւելիք, որոնցմէ նւազագոյնը չէր Հայաստանի աչքին՝ Սփիւռքի տա-
րածքին բարձր գրականութիւն մշակելու ծրագիրը եւ իրողութիւնը, 
քանի որ կարենալ հասնելու համար իրենց բաղձանքին՝ ստիպւած էին 
բախտորոշ ընտրութիւն մը կատարելու: Երկուքն ալ ընտրեցին, ի 
հարկէ՝ տարբեր ձեւերով, ազատութիւնը: Հայաստանը երբեք չներեց 

                                                 
1  Ն.տ., էջ 144, 142: 
2  «Պատմական այդ ժամանակաշրջանի պատմական բոլոր անցուդարձներուն ու 

դէպքերուն թելադրած բոլոր երեւոյթները վերլուծած, բոլոր երեւոյթներուն մասին 
իր խօսքը ըսած գիրքն է ան: «Նաւը լերան վրայ» վէպին մէջ տրուած է 
Հայաստանի բովանդակ փիլիսոփայութիւնը (Նախաբան):  

3  «Կ. Զարեան միայն մաքրաջրած չէ իր վէպը, այլ նաեւ մշուշագրած է զայն: 
Տեղական պայմաններուն յարմարելու իր ճիգը յաճախ դաւաճանած է իրեն ու 
ակներեւ դարձուցած է կատարուած խաղը», էջ 153:  
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իրենց մօտ՝ ազատ ըլլալու, գրական ասպարեզին մէջ ազատօրէն շնչելու 
ու շրջելու ցանկութիւնը: Ու պատժեց երկուքն ալ, Օշականի ծովածաւալ 
գործին հանդեպ անտարբերութեամբ, եթէ ոչ թշնամութեամբ 
վերաբերելով, ու Զարեանին վերապահելով աւելի ահաւոր պատիժ մը: 
… Զարեանի կեանքին վերջին տարիներուն՝ Հայաստանի պատկան 
մարմինները «գրկաբաց» ընդունած են զինք մայրենի հիւրընկալ հողին 
վրայ, առինքնելով ստապատիր խօստումներով, ու յետոյ պահած են 
իբրեւ պատանդ, իր գործերը խեղաթիւրելով, ու իր անձը ճզմելով»1: 

Ի՞նչ է ինքը՝ Կ. Զարյանը, ասում իր գրքի երկրորդ հրատարա-
կության վերաբերյալ: «Նավատոմարում»2 նախ զգուշավոր դիտո-
ղություն է հնչում. «…Սիլվան (Կապուտիկյանի մասին է, Ա.Հ.), որ 
կարդացել է «Նավը», ասում է արտասահմանյան հրատարակությունը 
գլուխգործոց է, և արած փոփոխություններս երկրորդի համար փչացրել 
են գիրքը: Կարծում եմ նա իրավացի է»3: Հետո արդեն կարդում ենք 
ճշմարտությունը. «Ես ուզում եմ իմացվի, որ «Նավի» երկրորդ 
հրատարակությունը լույս է տեսել ճնշման, խաբեության և սպառնալիքի 
տակ: Երկրորդ հրատարակության վերջին մասը բոլորովին ավելորդ է, 
ինչպես նաև շատ փոփոխություններ վեպի ներսում: Պրն Գրիգորյանը 
ստացավ ավելի քան 2000 ռուբլի արտագրելու և, առանց ինձ 
հարցնելու սխալ փոփոխություններ մտցնելու համար: …Իմ գրած վեպը 
այն է, ինչ որ տպված է արտասահմանում (շատ աննշան փոփոխու-
թյուններով) և իմ մահից հետո երբ արտատպեն, թող միանգամայն 
անտեսեն երկրորդ հրատարակությունը»4: 

Իսկ ամեն ինչ սկսվել է նրանից, որ հայությունն ու հայրենիքը 
հոգում, սրտում ու արյան մեջ կրող գրողին, որը երազում էր իր երկրի 
լեռների մասին, համոզում են վերադառնալ Հայաստան՝ խոստանալով 
Հայաստանում տպագրել «Նաւը լերան վրայ» վեպը: Կ. Զարյանը 
նույնիսկ պլանավորել էր գրել գրքի երկրորդ հատորը՝ նվիրված 
Հայաստանի շինարարությանը: Կարծում ենք՝ եթե նախնական համա-
ձայնությամբ Զարյանին հնարավորություն տային վեպը աննշան 
փոփոխություններով (ինչպես ինքն էր նախատեսել) տպագրել Երևա-
նում, և գրողը ստեղծեր «Նավի» երկրորդ հատորը, որում նա նախա-
տեսում էր պատմել խորհրդային հայրենիքի ձեռքբերումների մասին, 

                                                 
1  Մ. Նշանյան, Կոստան Զարեան. Անկարելի թատրոնը, Բազմավէպ, 1994, էջ 176: 
2  Նավատոմար, Երևան, 1999, 667 էջ: 
3  Նույն տեղում, էջ 565: 
4  Նույն տեղում, էջ 567:  
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ապա թե՛ գրականագիտական, թե՛ խորհրդային գաղափարախոսու-
թյան փառասիրությունը շոյելու առումով կունենայինք հրաշալի պատ-
մություն: Հր. Գրիգորյանը գրում է. «Մեզ համար կարևոր այս վեպում 
նրա հիմնական երկու դրույթներն են՝ ա) Որ դաշնակցական տիրապե-
տության տարիները փորձանք ու դժբախտություն էին հայ ժողովրդի 
համար: Այդ հիանալի կերպով ցույց է տրված վեպում: բ) Որ 
դաշնակցականները չէին կարող և չկարողացան վերստեղծել հայ 
պետականությունը, որ այդ կարող էին անել և արեցին հայ կոմու-
նիստները, բերելով հայ ժողովրդի վերջնական փրկությունը: Այդ ցույց 
է տրված վեպում նավը Սևան հասցնելու գեղեցիկ սիմվոլով: Վեպի 
մնացած բոլոր թերությունների, ինչպես և հեղինակի բուրժուական 
մտածողության շատ արատավոր կողմերի մասին կարելի է խոսել, 
մեկնաբանել, քննադատել վեպի հրատարակության համար պատ-
րաստվող հատուկ առաջաբանում: 10.03.62»:1 Նշված «դրական» 
դրույթները նույն պրն Գրիգորյանի խմբագրման «շնորհիվ» են տեղի 
ունեցել: 

Երևանյան աղավաղված հրատարակությունը գրաքննիչների 
կարճատեսության արդյունք է: Գրքի խմբագիրը՝ Հր. Գրիգորյանը, 
սկզբում ճիշտ է կողմնորոշվել. «Նա (նկատի ունի վեպի անանուն 
գրախոսին) մոռացել է, որ գործ ունի բուրժուական գրողի հետ և 
մոտեցել է հեղինակի գործին այն չափանիշներով, ինչ կարելի է 
կիրառել միայն սովետական կամ սոցիալիստական ռեալիզմի ուղղու-
թյան գրողների նկատմամբ»2: Բայց Գրիգորյանը՝ որպես կատարող 
(չնայած գրաված պաշտոններին ու բարձր դիրքին), չէր կարող կոտրել 
գրաքննության ընդունված կարծրատիպը: Կա այս գրաքննիչ-խմբագրի 
մեկ ուրիշ գրախոսականը ևս՝ «Կարծիք «Նավը լեռան վրա» վեպի 
մասին»3: Ահա այս «Կարծիքում» պրն Գրիգորյանը քարը քարի վրա չի 
թողնում և այնպիսի կեղտաջուր է լցնում վեպի վրա, որ կարելի է 
տարակուսել. եթե այդքան վատն է վեպը, ինչո՞ւ են ձեռնարկում 
խմբագրման և հրատարակման աշխատանքները. «Հեղինակը սիրում է 
իր ընթերցողներին ազգային սնապարծության կարկանդակներ 

                                                 
1  Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, 2006, (առանձնատիպ ԻԶ 

հատորէն), էջ 349: 
2  Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, 2006 (առանձնատիպ ԻԶ 

հատորէն), «Մի քանի դիտողություններ Կ. Զարյանի «Նավը լեռան վրա» վեպի 
անանուն գրախոսականի կապակցությամբ» հոդվածից, էջ 329: 

3  Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, 2006, (առանձնատիպ ԻԶ 
հատորէն): 
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հրամցնել:»1, «Վեպից միստիցիզմի գարշահոտություն է փչում:»2, 
««Նավը լեռան վրա» վեպը գաղափարապես մեզ համար խորթ է, այն 
դաշնակցության տիրապետության արդարացումն է:»3 

Ինչո՞ւ էր Կոստան Զարյանի «Նավը լեռան վրա» վեպը այդքան 
կարևորում սովետահայ գրաքննադատությունը, ինչո՞ւ հենց այս գիրքը 
ընտրվեց խեղաթյուրելու համար: 

Գրողի գեղարվեստական երեք գրքերը ներկայացնում են 
Հայաստանի համար բարդ ժամանակաշրջան, երբ կազմավորվում է 
Առաջին հանրապետությունը, դրան հաջորդում է խորհրդային 
կառավարությունը, ներկայացնում են բոլշևիկներին և բոլշևիկյան 
գաղափարախոսությունը, այդ գաղափարախոսության նկատմամբ 
ժողովրդի և հեղինակի վերաբերմունքը: «Նավը լեռան վրա» վեպում 
է այնքան լավ երևում Հայաստանի մենակությունն ու ողբերգու-
թյունը, «եղբայրական» ժողովուրդների գազանային վերաբերմունքը 
մեր նկատմամբ և մեր ժողովրդի կամքը, հոգու վեհությունն ու 
մաքրությունը: Զարյանը շատ լավ գիտեր այդ իրականությունը, իսկ 
ընթերցողի սեղանին չկար ճշմարտությունն այդպես աղաղակող 
որևէ այլ գիրք: Եթե խորհրդային իշխանությունները կարողանային 
իրենց հետաքրքրող գիրքը հրատարակել փոխված գաղափարախո-
սությամբ, դա կնշանավորեր սովետական գաղափարախոսության 
հաղթանակը: 

Այս հարցը հետաքրքրել է նաև Պ. Սնապյանին. ««Նաւը լերան 
վրայ» վէպին տրուեցաւ նախապատուութինը անոր համար, որ տարբեր 
հայութիւն մը ներկայացուած էր հոն, իրական հայութիւնը, կեանքը իր 
ձեւով ըմբռնող, ինքնուրոյն լինելութեան տէր վաղեմի ցեղին նոր 
դիմագիծը, անկախութեան տիրացած, անկախութեան սիրոյն ինքզինքը 
տասնապատկել գիտցող բուռն ոգին: Հայ մարդն էր այդ վէպը, մար-
դացած եւ անհատականացած հայ երկիրն էր, մեզ շրջապատող 
ժողովուրդներն ու վարդապետութիւնները մեր էութեան ու առաքելա-
կան ճակատագրին անհաղորդ ու խորթ հռչակող պատճառաբանուած 
խօսք էր, մշակոյթի փառաբանութիւն էր տակաւին, նոր որոնում, 
ծարաւ: Այս ամէնը եւ այս ամէնուն հետ Զարեանը խորտակելու համար 
նախապատուութիւնը տրուեցաւ այս գործին: Զարեանը իր զարեակա-
նութեան մէջ խորտակելու համար: Բուն խնդիրը այս է: Զարեանը 

                                                 
1  Ն.տ., էջ 320: 
2  Ն.տ., էջ 322: 
3  Ն.տ., էջ 322: 
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մեռցնել իր զարեանականութեան մէջ: Եւ ասոր անունը համայնա-
վարութիւն է: Համայնավար ոճ է ասոր անունը»:1 

Զարյանին և նրա գիրքը «խորտակելու» ծրագիրը մշակվել էր 1961-
62 թվականներին, համենայն դեպս «Նավի» վերաբերյալ առաջին 
ներքին գրախոսականները այդ թվականներին են գրվել: 

Դեռևս 1961 թվականի հուլիսի 30-ին Էդ. Թոփչյանը2 գրել էր իր 
կարծիքը Երևանում վեպը վերահրատարակելու կապակցությամբ՝ 
պահանջելով, վերանայել դաշնակցականների և բոլշևիկների նկատ-
մամբ արտահայտված վերաբերմունքը, փոխել վեպում արտահայտված 
կարծիքը մայիսյան ապստամբության մասին, ինչպես նաև 
եղբայրական ժողովուրդների նկատմամբ հնչող «վիրավորական 
գնահատականը», որն անհարիր էր խորհրդային գաղափարախոսու-
թյանը3: «Մեր դիտողությունները չեն հանգում Կ. Զարյանին միանգա-
մից սովետական գրող դարձնելու պահանջին, այլ վերաբերում են վեպի 
գաղափարական և գեղարվեստական հիմնական վերամշակմանը 
ճշմարիտ, ժողովրդական հայրենասիրության դիրքերից, իսկ այդ 
աշխատանքն անհրաժեշտ է կատարել, անհրաժեշտ է նախկին վեպն 
օժտել գաղափարական նոր բովանդակությամբ, փաստորեն ստեղծել 
նոր երկ, և այդ դեպքում միայն «Նավը լեռան վրա» վեպը արժանի 
կլինի հրատարակելու մեզ մոտ, Սովետական Հայաստանում»4: 

Գրաքննիչների բազմաթիվ մեղադրանքներից մեկն էլ այն է, որ 
Կ.Զարյանը Հայաստանում չի եղել «Նավը լեռան վրա» վեպում 
նկարագրվող պատմական դեպքերի ժամանակ, ուստի նրա գրածը 
երևակայության արդյունք է և աղավաղում է պատմական ճշմարտու-
թյունը: Այստեղ տեղին է հիշել Վ.Մատթեոսյանի կարծիքը Զարյանի 
գրականության մասին. «Չենք ըսեր, թէ Զարեան մարգարէ մըն էր իր 
գրականութեան մարգարէաշունչ շեշտով հանդերձ - այլ պարզապէս, իր 
ժամանակի զարգացումներուն շատ ուշիմ հետեւորդ մը, թերեւս ամէնէն 
ուշադիրներէն՝ իր ժամանակակից հայ գրողներու շարքին»:5 

                                                 
1  Պ. Սնապեան, Աւազխրած նաւը, Պէյրութ, 1964, էջ 161: 
2  1953-1954 թթ.՝ ՀՀ ԳԱ Գրականության ինստիտուտի տնօրեն: ՀԽՍՀ IV-VIII 

գումարումների Գերագույն սովետի դեպուտատ: 1967-1971 թթ.՝ ՀԽՍՀ Գերագույն 
սովետի նախագահ: 

3  Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, 2006 (առանձնատիպ ԻԶ 
հատորէն), էջ 311: 

4  Ն.տ., էջ 313: 
5  Վ. Մատթէոսեան, Կոստան Զարեանի շուրջ, էջ 389, Անթիլիաս-Լիբանան, 1998, 

տպ. Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան: 
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1919 թվականի հուլիսին Զարյանը՝ որպես իտալական մի քանի 
թերթերի հատուկ ներկայացուցիչ, գործուղվել է Կովկաս և առաջին 
անգամ եղել Հայաստանում: Նա հոդվածներ է գրել Կ.Պոլսում տիրող 
մթնոլորտի մասին, Փոքր Ասիայում տիրող քաղաքական վիճակի, 
թուրքական զորքերի տեղաշարժերի, նույնիսկ Դենիկինի արշավանքի 
մասին: Այսինքն, նա շատ լավ ծանոթ էր Կովկասում տիրող 
քաղաքական վիճակին, և զարմանալի չէ, որ գրում է նաև քաղաքական-
վերլուծական հոդվածներ և «Նամակներ Կովկասից» ռեպորտաժների 
շարքը: Նա վերադառնում է Ֆլորենցիա՝ գրեթե մեկ տարի լինելով 
քաղաքական բարդ կյանքով ապրող Կովկասում և Հայաստանում: 

1922-ին նա կրկին Հայաստանում էր, ուր կարողանում է ապրել 
մինչև 1924 թվականը: Դա բոլշևիկյան գաղափարախոսության կայաց-
ման և խորհրդային կարգերի հաստատման առաջին տարիներն էին: 
Գրողը հրաշալի գիտեր այն իրականությունը, որը պիտի դարձներ իր 
վեպի նյութ: Ավելացնենք նաև, որ Կոստան Զարյանը, մոտիկից ծանոթ 
լինելով Լենինին, երիտասարդության տարիներին տարված է եղել նրա 
գաղափարներով. «Լենինը, որի հետ Ժընեւում աժան ճաշ էինք 
ուտում…»1: 1905-ին Զարյանը մասնակցել է «Ռադուգա» ամսագրի հրա-
տարակմանը. «Միխա Ցխակայան եւ բժիշկ Սէմաշկոն մեզ 
առաջնորդում էին: Խումբ էինք կազմել եւ Բոգդանովի հետ էմպիրիօ-
կրիտիցիզմ էինք ուսումնասիրում, Կարլ Մարքսի մօրուքը Մախի 
փիլիսոփայութեան մէջ թաթախում»:2 

Ժողովներ են արել, կարդացել Մարքսի, Էնգելսի, Կաուցկու 
բրոշյուրները: Ոգևորվել է Լենինի կերպարով. «Այդ փոքրիկ մարդու 
երեսին դաժան մի գաղափարի լոյսը կար: Նրա շուրջը ամէն ինչ 
լրջանում էր, ամէն ինչ վերին աստիճանի կարեւոր էր դառնում: Նրա մի 
նայւածքը, մի խօսքը բաւական էր, որպէսզի մարդ նետւի կրակի մէջ»:3 

Այդ ոգևորությունը և բոլշևիկյան գործունեությամբ տարվելը 
Կ.Զարյանից խլում են նրա երիտասարդության մեկուկես տարիները, 
որոնք նա անցկացնում է Մյունխենի բանտում. «Միւնխենի բանտի 
տաժանելի օրերը եկան: Կախաղանի ուրւականը: Ու մէկ ու կէս տարի 
յետոյ, վերջին տեսակցութիւնը Լենինի հետ Փարիզում, Avenue 
d’Orle՛ans-ի մի փոքրիկ սրճարանում, վերջին ճաշը…»:4 

                                                 
1  Կ. Զարյան, Անցորդը եւ իր ճամբան, էջ 175: 
2  Ն.տ., էջ 176: 
3  Ն.տ., էջ 177: 
4  Ն.տ., էջ 177: 
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Գրաքննիչները անտեսել են վեպի առաջաբանի առաջին 
նախադասությունը. «Այս վէպը, բուն իմաստով՝ պատմական վէպ չէ, այլ 
պատմութիւնն է մի քանի հայ հոգիների, որոնց վիճակւած էր ապրել 
մեր ազգային կեանքի ամենաբախտորոշ շրջաններից մէկում»:1 Ճիշտ է, 
պատմությունը կա, պատմական դեպքերը կան, բայց հեղինակը 
կարևորում է պատմական հիմքի վրա կատարվող հոգեկան դեպքերը. 
«Առհասարակ «Նաւը» լոկ գաղափարախօսական մեկնաբանութեան 
ենթարկուած է: Մոռացուած է Զարեանի զգուշացումը, թէ «պատ-
մութեան գիրք չէ»«:2 

Հրաչյա Գրիգորյանը վեպը խմբագրել է հուլիս-օգոստոս ամիս-
ներին: Զարյանի վիզայի ժամկետը լրանում էր օգոստոսին. նա մեկնել է 
Հայաստանից սեպտեմբերին: Գիրքը տպագրելու ժամկետը չխախտելու 
համար մեքենագրված վերջին օրինակը առանց նայելու հանձնել է 
տպագրության՝ պայմանով, որ հետո կնայի: Հրաչյա Գրիգորյանը գրում 
է. «Հեղինակի հետ բանավոր համաձայնության եկանք, որ եթե 
անհրաժեշտ լինի լրացուցիչ խմբագրական միջամտության (ոչ 
հիմնական, այլ փոքր կրճատումներ կամ ուղղումներ) ես այն 
կկատարեմ առանց իրեն տեղեկացնելու» (Կարծիք «Նավը լեռան վրա» 
վեպի մասին):3 

Խմբագրված գրքի անվանաթերթի վրա նախապես եղել է 
«Վերամշակված հրատարակություն» ձեռագիր մակագրությունը: 
«Հետաքրքրութենէ զուրկ չէ, որ հոս արձանագրուած «վերամշակուած 
հրատարակութիւն» ենթավերնագիրը չքացած է երեւանեան տպա-
գիրէն: Ան կը յուշէ, որ Զարեան փորձած է սկիզբէն իսկ պահել 
օրկանական կապը առաջին հրատարակութեան հետ՝ «մշակում» կամ 
«վերամշակում» ձեւին տակ: Ենթավերնագրին ջնջումը, իր հերթին, կը 
ցոլացնէ նախկինէն արմատապէս տարբեր, անոր հետ կապ չունեցող 
տպագրութեան մը յաւանականութիւնը»:4 Վ. Մատթեոսյանը նշում է 
նաև, որ Հր. Գրիգորյանը տեքստը երկու անգամ է խմբագրել, և այդ 
օրինակները խմբագրի մոտ պիտի պահպանված լինեն, բայց դրանց 
ճակատագիրը հայտնի չէ: «Յայտնի չէ նաեւ, թէ խմբագիր ու հեղինակ 
ինչպիսի փոխյարաբերութիւն մշակած են երկու ամիսներուն ընթացքին: 
Ըստ Թորոս Թորանեանի յուշագրութեան, Զարեան ասած կ՛ըլլայ, թէ 
                                                 
1  Կ. Զարյան, Նաւը լերան վրա, 1943, էջ 10: 
2  Վ. Մատթէոսեան, Կոստան Զարեանի շուրջ, էջ 375: 
3  Ն.տ., էջ 328: 
4  Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, 2006 (առանձնատիպ ԻԶ 

հատորէն), էջ 300: 
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«Հրաչեայ Գրիգորեանը եկել է ինձ մօտ, որ անի մի քանի անկարեւոր 
սրբագրութիւն: Համաձայնուել եմ: Ու յետոյ, առանց ինձ իրազեկ 
պահելու, կորցրել է չափը և իր ուզածի նման փոփոխութիւններ մտցրել: 
Մնացել եմ կատարուած իրողութեան առաջ (Թ. Թորանեանի «Գիրք 
Ոդիսականից»)»:1 

Սովետական գրաքննությունը իրոք կարողացավ «Զարեանը 
մեռցնել իր զարեանականութեան մէջ». նրա շուրջ այնպիսի լռություն 
տիրեց, որը շարունակվեց նրա մահվանից հետո էլ: «Տասնամեակ 
բոլորեց Զարեանի մահուան վրայ, եւ իր մեծարժէք մեծազանգուած 
գրական վաստակին հանդէպ՝ քա՛ր լռութիւն: Իրեն նուիրուած ոչ մէկ 
ուսումնասիրութիւն, ոչ իսկ յարգանքի հանդէս մը կամ գրական ասուլիս 
մը: Սփիւռքի պարագան հասկանալի է եւ արդարանալի: Մանր 
գոհացումներով եւ կարճուկ դատումներով բաւարարուող գրական մեր 
առօրեային մէջ, քաջութիւն կը պահանջէ - նաեւ կարողութիւն, մօտե-
նալու այն մեծ զանգուածին որ Զարեանի շշմեցնող գրականութիւնն է: 
…Աւելի քան զարմանալի է Կոստան Զարեանի շուրջ այս անտար-
բերութիւնը, որ քիչ մը կը նմանի «լռութեամբ դաւադրելու» կերպի մը: 
Ի՞նչ է պատճառը: Մեզի համար դժուար է մեր հարցումին պատասխան 
փնտռել, որովհետեւ շատ փորփրելը լաւ տեղ չի տանիր»:2 

Խորհրդային գրաքննիչներն ու գրաքննադատները կարողացան 
այնպիսի մթնոլորտ ստեղծել հայրենիք տեղափոխված գրողի շուրջ, 
նրա կերպարի մասին այնպիսի կարծիք ձևավորել, որի կարծրատիպը 
գրեթե պահպանվում է մինչև այսօր. «Եթե իշխանությունները նրան 
նույնիսկ ապրելու և աշխատելու ամեն դյուրություն շնորհեին և օժտեին 
նյութական ամեն կարգի կարելիություններով, որոնք, սակայն, չկային, 
բավական էր «Նավը լեռան վրա» գեղեցիկ վեպի օրը ցերեկով 
խարդախումը, որ Կոստան Զարյանը ապրեր ծանր ողբերգություն, 
ստեղծագործողի դաժանագույն մի կյանք»:3  

 
Բանալի բառեր. գրականագետ, արժևորել, փառասիրություն, սիմվոլ, 
վերաստեղծել: 

 
 

                                                 
1  Ն.տ., էջ 301: 
2  Ա. Ծառուկեան, Մեծերը եւ միւսները, Պէյրութ, 1992, էջ 261-262: 
3  Վ. Առաքելյան, Կոստան Զարյանի հայրենադարձությունը, «Հայաստանի 

Հանրապետություն», 1994, 8 նոյեմբեր, էջ 6: 
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Оганесян Анаит 
Ереванское издание романа Костана заряна “Корабль ха горе” 

 
Резюме 

Статья обращена к истории Ереванского издания романа 1963г. 
“Корабль на горе”. 

Цель автора статьи – показать, что редактирование Ереванского 
издания выполнялось под воздействием советской идеологии, вопреки воле 
автора. 

В результате этих редактирований, на стол советского армянского 
читателя ложилась книга, которая была только искаженным эхом оригинала. 

 
 

Hovhannisyan Anahit 
Yerevan publication of the Novel “The Ship on the Mountain” by 

Kostan Zarian 
 

Summary 
The article concerns to the novel "The Ship on the Mountain" by Kostan 

Zarian in 1963. The main purpose of the author of this article is to show that 
the editing in Yerevan of this publication has been made against the will of the 
author under the force of the Soviet ideology. As a result of this editing, the 
book was submitted to the readers only as a distorted echo of the original. 
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 ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ 

 ՀԱԿՈԲ ՄՆՁՈՒՐԻ. ՀԱՅ ԽՈՆԱՐՀՆԵՐԸ 
 
Հակոբ Մնձուրու մենք-ը տարաստիճան համակարգ է, որի հենքը 

կամ սկիզբը իգական-մայրական է: Մնձուրու հերոսը Աստծո մարդն է, 
որին աշխարհ է բերում խեղճ ու աննկատ մի Մարիամ, դժվար ճակա-
տագրով մի գեղջկուհի, որի թանձր բարոյականության հենքի վրա է 
ամրանում ու բարձրանում հայոց գերդաստան-հայրենիքը: Հայ մայրը 
մենք-ը գոյավորող մաքրամաքուր ակունքն է, էպոսի Ծովինարը, ում 
անանձնական կենսակերպն է էթնիկ բոլոր կառույցների անխոտոր ըն-
թացքի երաշխիքը: Նրան հայոց նահապետական գերդաստանի խիստ 
կանոններով զավակը մայր անվանել չի կարող, նա մունջ է, գերդաս-
տանի մեծերի հետ խոսելու, նրանց ներկայությամբ իր զավակին գուր-
գուրելու, առհասարակ իր հույզերն ու մտածումները դրսևորելու աստ-
վածային պարգևից զրկված: «Մեր մայրերը» հուզառատ պատումի մեջ 
Հակոբ Մնձուրին պատկերագրում է հայ հարսների, որ նրանց երիտա-
սարդ մայրերն էին, ծանր առօրյան: Հեղինակը զուսպ ընդդիմանում է 
այն դժվարին ու ծանր կեցությանը, որով ապրում էին անանուն հայ խո-
նարհները՝ միայն գրով պաշտպանելով իր հարսիկի, այսինքն՝ մոր և 
բոլոր հայ հարսիկների տանուլ տված իրավունքը. «Ինչեր որ քաշեցին 
անոնք, սուրբերը չքաշեցին, Հռիփսիմեները, Գայիանեները ավելի չչար-
չարվեցան սուրբ ըլլալու համար»1:  

Մնձուրու հարսիկները դինամիկ կերպարներ են, հիմնականում 
մունջ տիպեր՝ արարման անդուլ ընթացքի մեջ: «Կապույտ լույս» ժողո-
վածուի «Մուտք» վերնագրով գյուղանկարում երկու հարսների խնոցի 
հարելու տեսարանից Մնձուրին շարժապատկեր է ստեղծել, կենսանյու-
թի արարման ընթացքն է՝ գույներով, բույրերով, ձայներով առլեցուն. 
«Իրանները քիչ առաջ հակած՝ գեր հարսին հորդող ստինքները խնոցին 
մածունին պես կերթան ու կուգան, կբաղխին ամեն անգամուն շապիկին 
ու էնթարիին, կհարվին: Երկուքն ալ լաչակները քիչ թուլցուցեր են, 
քրտինքները կհոսին իրենց այտերեն, ու ամեն շարժումի անոնց թիկունքի 

                                                 
1   Հակոբ Մնձուրի, Կռունկ ուստի՞ կուգաս, Ստամբուլ, 1974, էջ 93:  
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ծամերն ու գոգնոցներուն փունջերը թունդ կելլեն, կփաթթվին բարակ 
հարսին երկայն սրունքներուն, գեր հարսին մեջքին ու լիքը ազդրերուն, 
կխաղա՜ն, կկատակե՜ն»1: Հայոց արդար յուղի արարման ծեսը Մնձուրու 
գեղագիտությունը վերածել է հուզական առատ շերտերով շարժուն 
պատկերի, որում հայ հարսները գերագույն վայելքի զգացողությամբ 
նախանյութից իրենց կենսագոյության միջուկն են կորզում՝ գեղջուկի 
բարեկեցության չափանիշը: 

Հայոց նահապետական կացութաձևում հարսիկին բաժին հոգսն 
առավելագույնն է, նա սոցիալական հիմնասյուն է, որի վրա բարձրա-
նում և որի բացակայությամբ փուլ գալու վտանգի մեջ է հայտնվում գեր-
դաստանը: Տղամարդու պանդխտելը առավելապես ներընտանեկան հո-
գեբարոյական խնդիրներ էր ծնում, իսկ երիտասարդ հարսի բացակա-
յությունը սոցիալական աղետ էր: Հայոց գերդաստանը գտել էր հարցը 
լուծելու ծայրահեղորեն անընդունելի տարբերակը: Դեռևս անհաս որդի-
ներին ամուսնացնում էին նրանցից տարիքով զգալիորեն մեծ աղջիկնե-
րի հետ, որպեսզի ընտանիքը աշխատող ձեռք ունենա. զոհաբերվում 
էին անհատի հոգեկառույցը բաղադրող բոլոր զգայություններն ու պա-
հանջմունքները: Ես-ը լուծվում էր մենք-ի կամքի և անհրաժեշտություն-
ների պարտադրանքում: Մեծ շահը, որ ազգի լինելիությունն էր պետա-
կանության բացակայությամբ, ներանձնային ցանկություններն անտե-
սում էր: Ամուսինների չգոյության պայմաններում դեռատի նորահարս-
ները հոգու և մարմնի բոլոր կանչերը երգի էին վերածում՝ յուրօրինակ 
օրորոցայինների. «Մեր մայրերը ի՜նչ ներսեն, ի՜նչ խորունկեն, ի՜նչ քնա-
րերգությունով կը կանչեին: Զարմանալին հոն է, որ մենք՝ երախաներս 
ալ կ’ուզեինք, մտիկ կ’ընեինք, ընդհատելու ըլլային, կը պոռայինք, որ 
կանչեն: Դուք աշխարհին վրա ասանկ օրորներ լսա՞ծ եք, կըլլա՞ն: 

Երեկոներն էին օրորներու պահը: Բոլոր տուներեն, ամեն փողոց-
ներեն կը բարձրանային այս օրորները: Իմ գավառիս գյուղերը համերգ 
կը սարքեին ամեն երեկո, մենք՝ երախաներս, համերգով կը քնա-
նայինք»2: Այստե՞ղ է թաքնված մենք-ի օժտվածության արմատը, 
այսպե՞ս է արարվում իսկական արվեստը՝ ժողովրդական արվեստը, 
մայրերի հոգու խողովակներով թափվում մանուկ հոգիների ավազանը՝ 
բարեբեր դարձնելով ապագայի հունդերի ցելը: 

Հետաքրքիր է, որ ժողովրդական բանարվեստի ծագումնաբանու-
թյան մեջ կնոջ դերը առաջնային է համարում Մնձուրու արվեստի մեծ 

                                                 
1  Հակոբ Մնձուրի, Կապույտ լույս, Ստամբուլ, 1958, էջ 12: 
2  Հակոբ Մնձուրի, Կռունկ ուստի՞ կուգաս, Ստամբուլ, 1974, էջ 90-91: 
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նվիրյալ Հրանտ Մաթևոսյանը: Իրեն ուղղված հարցին, թե ումից է ժա-
ռանգել գրողի տաղանդը, պատասխանում է. «Մորս կողմից: Սովորա-
կան դեպքերն այնպե՜ս էր տեսնում, այնպե՜ս էր պատմում… Շատ սի-
րուն մի երկու պատկեր հիշում եմ: Ավետիք պապի մեծ ընտանիքը հա-
վաքվում էր՝ հարսները և տալերը: Մենք՝ երեխեքով, ներկա էինք լինում 
և լսում գյուղի ամբողջ թատերացված կյանքը հարսների կատարմամբ: 
Ամբողջ գյուղի տնազն անում, ամբողջ գյուղը ներկայացնում էին: Շար-
ժումներից բոլորը ճանաչվում էին: Եվ հենց այդտեղ ստեղծվում էր դրա-
ման, կոմեդիան: Հենց խալիչայի տորքի տակ, գործելով, հոգնելով, շո-
րորալով՝ կյանք էին ստեղծում: Դրա համար, երբ Վահագն Դավթյանը 
Չոպանյանին մի բան էր պատմել՝ կրկնելով, որ մեր միջնադարյան ամ-
բողջ երգն արհեստավորներն են ստեղծել, ես պատկերացնում էի, որ 
ահա, այդ խալիչաների տակ կանայք նստած երգել են: Եվ այդ հայրեն-
ները ժողովուրդն է ստեղծել: Ես տեսնում էի այդ ժողովրդին՝ իմ հորա-
քույրներին, հորեղբայրների կանանց, որոնք իսկապես ստեղծում էին 
մեր պատմությունները… Լեզուն կանայք են ստեղծում: Հիշենք Պուշկի-
նին. իր լեզուն իր դայակն է ստեղծել»1: Ոչ միայն լեզուն, այլև ազգային 
բարոյականության դաշտը արարվում և կարգավորվում էր հայ կնոջ 
կողմից. նա փորձառությամբ բյուրեղացած ու կենսափիլիսոփայությամբ 
ամրացած հայոց հողն է, որում ամուր մխրճվում ու ոստակալում է ազ-
գային հունդը: Կանացի սկզբի արարիչը տատն էր՝ մեծ մամը, նրա զո-
րեղ կամային հայացքի պարտադրանքով էր կազմակերպվում գերդաս-
տանը՝ ապահովելով ներընտանեկան բոլոր ենթակառույցների անխա-
փան աշխատանքը: Հայոց սոցիումի այս մոդելի իր ճշգրիտ բա-
նաձևումն ունի Հրանտ Մաթևոսյանը՝ «Նանի շուրջը հավաքված պու-
ճուր պետություն էր»: Այդ պուճուր պետությունն իր ներսում թաքուն 
արարում ու կայացնում էր իրական պետության տեսիլն ու մանրակեր-
տը: Կառավարման մայրիշխանական կարգ ունեցող նահապետական 
գերդաստանը առերևույթ խրախուսվող հայրիշխանության պատրանք 
էր ստեղծում՝ դարերում մշակված արական գործառույթները բացահայ-
տորեն կարևորելով ու արժևորելով, քանզի գերդաստանի էթնոգենե-
տիկ կոդը պահպանելու և շարունակելու սրբազան ծեսը կրողը տղա-
մարդն էր՝ արևածին ու արևազարմ Մհերը: Նրան ծնում ու պաշտպա-
նում էր հող-մայրը՝ որպես ցեղի արյան մշտահոլով ընթացքն ապահո-
վող բերրի անդաստան, որին պահ տրված սերմերը երբեմն ամենա-
դժվարին կենսապայմաններում էին ծլարձակում, բայց նա ամեն ինչ 

                                                 
1  Հովիկ Վարդումյան, Զրույցներ Հրանտ Մաթևոսյանի հետ, Երևան, 2003, էջ 54: 
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անում էր, որպեսզի մատղաշ ոստը օտար խորշակներից չվնասվի: Բա-
ցառիկ գուրգուրանքով էին շրջապատում արու զավակներին՝ նրանց 
մեջ տեսնելով գերդաստանի շարունակականության երաշխիքը: Հակոբ 
Մնձուրու տատը բացահայտ ըմբոստությամբ է պապին հակադրվում՝ իր 
օջախի ծուխը վառ պահող միակ արու զավակին սովորել պարտադրելը 
մերժելով, դա համարելով տղայի համար անտեղի տանջանք:  

Մեծ մամի կերպարի տիպական դրսևորումներից է Նուռ մամը հա-
մանուն պատմվածքում և նրան անդրադարձող ուրիշ պատումներում: 
Հայ տոհմիկ գերդաստանի առանցքային դերակատարը՝ օջախի նյու-
թական պատասխանատուն, հոգեբարոյական միջավայրի արարիչը. 
«Գոլով թոնիրին վերի կուշտը լայն, լայն այտերով, մեծղի կազմով Նուռ 
մամը նստեր է»1: «Նուռ մամը» պատմվածքում նա հեքիաթասաց է, իր 
թոռներին և հարևանների փոքրիկներին հաղորդակցում է ազգային 
բանահյուսական գանձարանին՝ կազմակերպելով նրանց երևակայու-
թյունը, ձևավորելով ու հղկելով միտքը, խոսքը, լեզուն: ժողովրդական 
բանարվեստի նրա պաշարն աղքատ չէ, և փոքրիկներն ընտրում են ցան-
կալի հեքիաթը. «Քառսուն աղջիկներուն հեքիաթը պատմե, Նո՛ւռ 
մամ…»2: Ու հոսում է Մնձուրու խոսքաշարժ պատումը՝ ցուցանելով փոք-
րիկների իմացությունները, պատվիրված բոլոր հեքիաթները նրանք գի-
տեն, Նուռ մամից առաջ գրեթե ամբողջությամբ պատմում են: Այս կեն-
սախինդ աղմուկը դադարեցնում է Նուռ մամն իր սաստող պարտադրան-
քով և ինքն ընտրում պատմելիք նյութը՝ «Եղնիկ աղբարը»,: Ծավալվում է 
հեքիաթը՝ թոնրատանը գոլը հագեցնելով փոքրիկների հիացումով:  

Ամուսինների ներկայությամբ թե բացակայությամբ ընտանիքի 
մյուս անդամների հետ խոսքի իրավունքից զրկված են տան հարսները: 
Մնձուրին բազմաթիվ պատմվածքներում իրապես գեղագրում է այս 
իրողությունը: Հարսի պայմանական հնչյունային զրույցը և սկեսուրի 
կողմից դրանց մեկնություն-եզրակացությունները «Մունջը», «Հարսնու-
թյուն» պատմվածքներում պատկերագրված են իրադրության ողջ զա-
վեշտ ու հակաբնականությունը շեշտադրող արտահայտչականությամբ: 
Մնձուրին ստեղծում է մեծ մամ-սկեսուրի տիպական կերպար՝ արտա-
քին-ֆիզիկական և ներքին՝ հոգեբարոյական ընդհանրական գծերով: 
Բոլոր դեպքերում արտաքինը ներկայացվում է նույնական պատկերով և 
բառահումքով՝ «…Երեք մեծածավալ լաչակներ փաթթած մեծղի գլուխո-
վը՝ նստած էր քյուրսիին խորքը…» կամ՝ «Գոլով թոնիրին վերի կուշտը 

                                                 
1  Հակոբ Մնձուրի, Կապույտ լույս, Ստամբուլ, 1958, էջ 28: 
2  Նույն տեղը, էջ 30: 
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լայն, լայն այտերով, մեծղի կազմով Նուռ մամը նստեր է»: Առաջինը 
Խաթումամն է, երկրորդը՝ Նուռ մամը, բայց ո՛չ արտաքին ստատիկ 
կերպարի, ո՛չ ներքին մարդու բնույթի տարբերություններ չկան: Կեր-
պարին բնութագրական չեն տարածական գործողություններ, միայն 
մտքի շարժն է նրան դարձնում գերդաստանի կենտրոնաձիգ Ֆիգուրը:  

Սկեսուր-մամի մտքի ընթացքը, որով նա ուղղորդում է հարսի գոր-
ծողությունները, բացորոշում է այն հզոր ներուժը, որին տիրապետում է 
գերդաստանի իրական ղեկավարը: Խոսքի արանքներում ննջող Խա-
թումամը արթնության պահերին անվերջորեն հրահանգավորում է հար-
սին. հանդիմանում չարածի, ամուսնու, որդու գործողությունների հա-
մար, և այնուամենայնիվ մտահոգվում, թե ծոցվոր հարսը ինչպես է կթո-
ցը մենակ բերելու, համ էլ կովն է ծնել, ու ծոցվոր հարսիկը նաև պիտի 
խնամի նորածին հորթին: Հարսիկը մի զարմանալի կենսաուժով շարժիչ 
է, առանց որի գերդաստանի առօրյան չի կայանա: Մամը օջախի միտքն 
է, հարսը՝ բանող մարմինը: «Նորեն Նուռ մամը» պատումը, որը զարգա-
նում է աշխույժ երկխոսություններով, ամրագրում է մեծ մամի խոսքի 
կարևորությունն ու արժեքը: Պասի կերակուրից հրաժարվող փոքրիկին 
նա և՛ փաղաքշում է խոսքով, և՛ վախեցնում Աստված «պապայի» զայ-
րույթով և վերջում քաղցրավենիքով գայթակղելով՝ նրան մասնակից 
դարձնում ճաշին: Նուրբ հոգեբարոյական հակադրություն է ստեղծում 
գրողը մոր և տատի հորդորների միջև. հարսիկ-մոր խոսքը խիստ է, 
պարտադրող, ծեծով ահաբեկող, անեծքի տարրերով, մինչդեռ մամ-տա-
տի խոսքը դիվանագիտական տարաշերտ կառույց է, որի առաջնային 
զենքը երեխայի հուզական աշխարհը փոփոխելն է. նրա համառությունը 
կոտրելու մամի զինանոցը հարուստ է, իսկ դաստիարակչական խիստ 
համակարգի հենակետային ուժը սերն է իր ձագուկների հանդեպ, 
նրանց պանդխտող հորը, կենսափորձ չունեցող մորը փոխարինելու և 
փոքրիկների կյանքը ուղիղ և փոխաբերական իմաստով քաղցրացնելու 
ջանքը: Մյուս կողմից սա բարձրացող ես-ի, մասնավորապես կանացի 
սկզբի կամային ընդվզումները ճնշելու, աստիճանաբար զրոյացնելու 
ջանք է, որի դաժանագույն հանգուցալուծումը նրան խոսքից զրկելն է: 
Աղջիկ երեխաներին ներկայացվող բարոյական պահանջները խիստ են, 
նախամուսնական փուլի սահմանափակումները նպատակ ունեն առա-
քինի, աշխատասեր և հնազանդ հարս ձևավորել, ինչը հայոց նահապե-
տական ընտանեկան կառույցի նվաճումն է: Անհնազանդ աղջիկներին 
ուղղված գլխավոր հանդիմանությունը այսպիսին է՝ «Աղջըխջի քեզի 
պես աղջիկը, ջուր ի վար տամ ու ջուր ի վեր ժուռ գամ: Ծախողը պիտի 
ծախե քեզ ըմը, վա՜յ եկեր քեզ առնողին գլուխին» («Նորեն Նուռ 
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մամը»1): Բանարվեստի թանձր շերտերից բանաձևվում է բարոյախոսու-
թյունը, որը գրեթե նույնական է տարբեր պատումներում. «Ջուր ի վար 
տամ երկուքդ ալ ու ջուր ի վեր ժուռ գամ: Հիմակվնե խոսքերնիդ քալեց-
նելնիդ նայեցե՛ք: Վայն եկեր է ձեզ առնողներու գլուխին: Մուրատնուն 
կհասնին ձեզ առնողները» («Կարմիր, կանաչ ապրշում»)2: 

Կնոջ սեռային ամբողջականությունը Մնձուրու արձակում պատկե-
րագրվում է տարիքային հոգեբնախոսական բազմազան դրսևորումնե-
րով: Եթե աղջնակները դեռ վայելում են վարքի ազատությունը տարե-
կից տղաների ընկերակցությամբ (Հակոբ Մնձուրու մանկության պատ-
կերներում աղջնակ խաղընկերները գերակշռում են), ապա դեռատի 
կամ հասուն օրիորդները խստագույն բարոյական շղթաներով են կա-
պանքված: «Փշատիին ծաղիկը» նրբագեղ վերնագրով պատմվածքը, 
որը երկու տարբերակ ունի, (առաջինը դասական պատմվածք է, երկ-
րորդը տեղ-տեղ դրամատիկական կառուցվածք ունի), և որի դիպաշարը 
առտնին-կենցաղային լինելով (խնոցի հարել, առվույտնոցի ջուրը կտ-
րել), նաև խորապես կապված է էթնիկ բարոյականության, մասնավո-
րապես չամուսնացած աղջկա վարքի կանոններին: Նարոն գնում է առ-
վի ուղղությունը փոխելու և, ինչպես Թումանյանի Անուշը, հանդիպում 
սիրած տղային, որի հետ նշանված է: Գավառի բարոյական կարգերը 
չափազանց խիստ են. նշանված աղջիկը նշանածին հանդիպել չի կա-
րող. այսպիսի դրամատիկ սյուժեի հանդիպել ենք Շիրվանզադեի «Նա-
մուսում»: Մայրը վատ կանխազգացումով է աղջկան գործի դնում. 
«Նշանված աղջիկ մը մինակը տեղ մը ղրկելն ալ խելացնորություն մը չէ 
ըմը, Լեղաղբյուրը մոտն է, ինտոր ըլլա, քանի մը լաթ լվացող կը կենա 
հոն…»3: Մոր տագնապներն անտեղի չէին, նշանածը հանդիպում և հա-
մոզում է Նարոյին իր հետ նստել փշատի ծառի տակ ու զրուցել: Զրույցր 
զուգակցվում է գգվանքներով և ուշացած Նարոն վերադառնում է իր 
հանցանքի վկայությունը՝ փշատի ծաղիկը, մազերի մեջ: Մոր զայրույթը 
խոսքային տարափով հորդում է աղջկա գլխին, մի տեսակ «Կիկոսի մա-
հը» հիշեցնող ողբ՝ ենթադրյալ մեղքի թեմաներով, մեղքը չէր գործվել, 
բայց պատիժը սահմանված էր. «Աղջի՛, Նշանը քու ի՞նչդ է, նշանածդ 
թող ըլլա, օտար տղա մըն է: Քու էրի՞կդ է, պսակվա՞ծ ես: Անխոսու-
թյունդ, մունջությունդ ալ մոռցար, հետը խոսեցար, հետը նստար: Արյուն 
ըլլայի՛ր ու անցնեի՛ր, չունենայի քեզ պես աղջիկը: Դուն հանձնվեցար, 

                                                 
1  Նույն տեղը, էջ 203: 
2  Նույն տեղը, էջ 63: 
3  Հակոբ Մնձուրի, Կռունկ ուստի՞ կուգաս, Ստամբուլ, 1974, էջ 204: 
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կուսությունդ ալ տվիր: Դուն հարս չեղած, կնիկ եղար, կնի՜կ: Վաղը ելլե 
նշանդ ետ դարձնե, ես աս աղջիկը չեմ առներ՝ ըսե, քու հալդ ի՞նչ կըլլա, 
դուն ի՞նչ կըլլաս»1: Անշուշտ, անմեղության կորուստը աղջկան կկործա-
ներ, բայց նա մաքուր էր, ինչպես դռան անկյունը նետված փշատի ծա-
ղիկը: Նախամուսնական սիրահարությունները կարծես թե հայ իրակա-
նության մեջ դատապարտված են: Դրանք հիմնականում կանխվում են, 
թեև հազվադեպ կարող են ընդվզման դրսևորումներ ունենալ, ինչպես 
Համաստեղի «Համբույր» պատմվածքում կամ Թումանյանի «Անուշում»: 
Մնձուրու ջահելներն ավելի հնազանդ են:  

«Սիրահարություն մը» պատմվածքը իր սքանչելի գյուղաշխարհով 
ոգեշնչված, գրականությամբ իր ներաշխարհը կազմավորած երիտա-
սարդ ուսանողի սիրո պատմությունն է, որ սյուժեի տարրերի տարբերու-
թյամբ միայն և գաղափարի ու թեմայի նույնականությամբ գրական 
նմանակներ շատ ունի հայ գրականության ընթացքի մեջ, պայմանակա-
նորեն դրանք կարելի է խորագրել Հայ խոնարհներ՝ առանցքում ունե-
նալով Ակսել Բակունցի «Խոնարհ աղջիկը»՝ որպես նյութի կատարյալ 
իրացում, որի շուրջ բոլորվում են նոր և նորագույն հայ գրի խոնարհնե-
րի տիպերը՝ Սուսան («Նամուս»), Սոնա («Միրհավ»), հնձվորի կինը 
(«Ալպիական մանուշակ»): Բացահայտորեն կենսագրական հենք ունե-
ցող պատումը նոր կազմավորվող գրողի երթն է դեպի բնօրրան, որ-
պեսզի ազգային կյանքի ճանաչողությունը սկսի գյուղաշխարհի ան-
խարդախ ակունքից՝ բնորդի հետ գոյակցելով: Ինչպես հունձքն էր 
առատ գյուղում, այնպես էլ հույզերն էին հորձանք տալիս. սիրահարու-
թյունը բուռն էր և փոխադարձ: Հուռթի արտերի հասունության հան-
գույն հասակ էր նետել նաև Նարոն, ում ուղղված առաջին հայացքն ար-
դեն սեռային թրթիռներ է ծնում. «Ցորնագույն դեմքով, դեղնագույն մա-
զերով նուրբ, երկայն աղջիկ մըն էր դարձած ան: Մեր երկրի կիներուն 
հատուկ չէր այդպես նուրբ, սլացիկ, երկայն հասակը, իսկ մազերը, ոս-
կիի զմայլելի գույնի մը մեջ հալելով, կիջնային աղջկա հատուկ ծաղկեն-
կար, փոքրիկ լաչակին ներքևեն ու նստած ըլլալով կհասնեին մինչև գե-
տինը ու դեռ գետնին վրա ալ կերկննային»2: Այս հիացումը փոխակերպ-
վում է սիրո, արտքաղի հովվերգական երեկոներին նրանք հանդիպում 
են, գուրգուրում իրար՝ տեսանելի դարձնելով իրենց զգացմունքները 
խստականոն միջավայրին, որն էլ կասեցնում է սիրո հետագա ընթաց-
քը: Նարոյին արագորեն ամուսնացնում են գյուղի ունևոր տան զավակի 

                                                 
1  Նույն տեղը, էջ 206: 
2  Հակոբ Մնձուրի, Կապույտ լույս, Ստամբուլ, 1958, էջ 273: 
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հետ, մեզ արդեն ծանոթ է այս հանգուցալուծումը «Նամուսից», «Միր-
հավ», «Խոնարհ աղջիկը» պատմվածքներից: Աղջկա ցանկություններն 
ու կամքը ոչնչացնելու այս նենգ, որևէ հիմնավորում չունեցող գործարքը 
խեղելու է նոր ձևավորվող ընտանիքի հոգեբարոյական մթնոլորտը նույն-
պես. չէ՞ որ ապրված վեհագույն հույզերին հաջորդող կենցաղային տաղ-
տուկը սպանելու է հոգին, որոշ դեպքերում նաև մարմինը: Եթե նույնիսկ 
մարմինը դիմադրում է, ապա հոգին ըմբոստանում է: Այս իմաստով ընդ-
վզման կատարյալ մարմնացում է Հրանտ Մաթևոսյանի Աղունի տիպը, 
ով այդպես էլ չսիրեց իրեն պարտադրված խեղճ ու անկամ Սիմոնի տե-
սակը: Գերբարոյական հայ միջավայրում խոնարհները մենակ են, 
նրանց զոհաբերում են հնարավոր մեղքից հեռացնելու նպատակով, 
սեր-մեղք հակադրությունը էթնիկ բարոյագիտությամբ վերածվում է 
միասնության՝ որտեղ սեր, այնտեղ մեղք հիմնավորմամբ: Հակոբ Օշա-
կանի գրի վրա հիմնված տեսակետ կա, որի համաձայն՝ հայոց նահա-
պետական գերդաստանում սեր չկա, կա միայն ծոցի մոտիվացիա, այ-
սինքն՝ միայն սեռերի անհույզ հաղորդակցություն: Իսկապես, եթե աղ-
ջիկներին, հաճախ նաև տղաներին (այդպես է Մնձուրու պարագայում) 
ստիպում էին ամուսնանալ ոչ հոգու ընտրյալի հետ, ապա պարտադր-
ված ամուսնությունը հիմնվում էր ծոցի ակնհայտորեն թույլ գործոնի վրա, 
ինչը կարող էր նոր ծոցի հայտնությունով որակափոխվել («Մթնաձորի 
չարքը») կամ պանդխտության սոցիալական աղետով պայմանավորված 
բացառել վերադարձը հին ծոց (Գրիգոր Զոհրապ, «Այրին»):  

Այս իմաստով կապանքված չէ Մնձուրու իրականությունը. հայ խո-
նարհները (նկատի ունենք ամուսնացած կանանց) հազվադեպ, բայց 
ընդվզում են իրենց մարմինն ու հոգին դատապարտող ծայրահեղ կա-
ցություններում: Ամուսնու տևականորեն պանդխտելը նրանք զուսպ կա-
րոտով հանդուրժում են՝ սպասելով նրա «սիլա ընելուն», բայց նրա մահ-
վան պարագայում երբեմն անհույս սպասումը չի ապրեցնում: «Հարսի-
կը» պատումը գերդաստանի կարգերը մերժած ու նույն գերդաստանից 
մերժված ու օտարված հարսի պատմությունն է, ով համարձակվել է հա-
նուն սիրո, հանուն կանացի երջանկության հակադրվել համայնքի 
օրենքներին: Նրա աղջնակի՝ Արփիկի հայացքով է գեղագրվում միջա-
վայրը, որում անթաքույց դրամատիկ կացություն է. «Ան մարդու հետ չէր 
խոսեր, կլռեր: Ու կարծես տունով քեն ըրեր էին հետը, ոչ իսկ բան մը 
կհարցնեին: Պատժվածի մը կեցվածքը ուներ ան իրենց մեջ: Տնեցի ալ 
չէին նկատեր զայն այլևս»1: Ըմբոստ հարսին պատժելու են պատժի 

                                                 
1  Նույն տեղը, էջ 17: 
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առավելագույն չափով՝ զրկելով երեխաներից, նրանց սիրուց. «Ան իմ 
հարսիկս չէ, ես հարսիկ չունիմ»,– ասում է ավագ որդին, որին արդեն 
հակադրել են մորը: Մինչդեռ Արփիկը փոքր է, չի ընկալում բարոյական 
դաշտի խոչուխութերը, սիրում է իրեն մայրական գորովներով պարու-
րած սևահոն գեղեցկուհի հարսիկին, որին, իրենից բացի, բոլորը վա-
նում են: Ընդունենք, որ հայոց տոհմիկ գերդաստանի բարոյականու-
թյան կանոններից այսպիսի շեղումը իրապես մերժելի էր: Գերդաստա-
նը սգի մեջ էր, հարսը գիշերով հեռացել էր տնից. «Ան, որ միտքը դրեր 
է, տղաքը կձգե ու կերթա, զոռո՞վ պիտի պահես: Էրիկ կուզե, ի՞նչ պիտի 
ընես,– կնեղանար հորքուր մամը»1: Սա այն բացառիկ դեպքերից էր, որ 
հայ կինը գնում էր սեռի կանչով, թողնում էր կաշկանդող բոլոր հան-
գույցները իր սկիզբը չսպանելու բնական, բայց ոչ սոցիալական պա-
հանջով: 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ իրականությանը 
խորթ ու նույնիսկ անհարիր է «Էրիկ կուզե» բանաձևումը, թեև Մնձուրին 
անտարբեր չէ սեռի խնդիրներին, և դրանք նույնպես նրա արձակի հան-
գուցային կետերից են: «Բոպիկ ոտքերով Մկրչը» պատմվածքում ձու 
թռցնելու պատրվակով Սերուկի տուն մտած Մկրչը բացահայտում է նրա 
կնոջ՝ Գոհարի և Երկանի գաղտնի սիրո փաստը, բայց քանի որ ինքն էլ 
հանցավոր էր, չի համարձակվում Գոհարի ամուսնուն հայտնել դավա-
ճանության մասին. ուրեմն գյուղում արգելված սերեր նույնպես կային: 
«Հաց ուզելու պես». պատմվածքի սյուժեն բացառապես սեռային հան-
գույց ունի. միայնակ տղամարդը հանդիպել է միայնակ կնոջ և ուզում է 
վայելել նրան: Թորոսը, հետևելով Խասին, գրոհի և նահանջի ներհակ 
զգացողություններ է ունենում: Փորձելով իր ցանկության իրագործման 
հարմար պահ և տեղ գտնել՝ կորցնում է Խասին մոտ լինելու հնարավո-
րությունը: Բայց իրեն չի ներում վեհերոտության համար, արուի իր պա-
հանջմունքը զորեղ էր. «Ինչ կուզեր թող պատահեր, վճռեց: Խասը այ-
գին էր հիմա: Մինակ: Չպիտի ամչնար: Պիտի երթար քովը, հաց ուզելու 
պես պիտի ուզեր»2: Մնձուրին վարպետորեն հակադրել է բնականն ու 
ազգային-սոցիալականը. «հաց ուզելու պեսը> պարտադրում էր այր 
մարդու բնությունը, արական սկիզբը, ինչը անհուսորեն պիտի բախվեր 
էթնիկ համայնքի անբեկանելի կարգերին և սեռի կանչերը թաղեր իր 
սրդողած հոգու ալեկոծության մեջ: 

Մնձուրու արձակում այս խնդիրը չի վերաճում ողբերգության. սե-
ռային տառապանքները լուծման տարբերակներ ունենում են: Սիրո, 

                                                 
1  Նույն տեղը, էջ 20: 
2  Նույն տեղը, էջ 61-62: 
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սեռի, որդեսերման, օջախի շարունակականության, հարսիկին՝ որպես 
մայր և կին պահպանելու բարոյաֆիզիոլոգիական խնդիրները հայ հա-
մայնքի կողմից անտեսված չեն. դրանց մասին չեն բարձրաձայնում, 
բայց մեծերի հակիրճ պարտադրանքով կյանքի են կոչվում: Հակոբ 
Մնձուրին 14-21 տարեկան հասակում Պոլսում էր իր գերդաստանի 
պանդուխտ հացագործ այրերի մոտ: 21-ում նրան վերադարձնում են 
հայրենի Արմտան՝ ամուսնանալու և շարունակվելու նպատակով: Երբ 
նա նշագեզձերը վիրահատելու պատրվակով մեկնում է Պոլիս, հայրը 
նրան զարմանքով է դիմավորում: Հակոբն արդեն չորս երեխաների 
հայր էր, բայց դեռ իրավունք չուներ ընտանիքն ու տունը լքելու: Որպես-
զի սոցիալական խնդիրների զոհը չդառնային, փորձում էին բնության 
օրենքների հաշվեկշիռը պահպանել: Պանդխտության պատնեշով ան-
ջատված ամուսինները որոշակի ժամկետներում պետք է միասին լինե-
ին, «սիլա ընելը» չգրված օրենք էր: «Ըստանպոլ» և «Սիլա» պատմվածք-
ներում Մնձուրին գեղագրել է այս երևույթը իր երկու տարբերակներով, 
առաջինում կինն է գնում ամուսնու մոտ, ով հորն ուղղված նամակում 
գրում էր. «Ես հայրենիք չեմ կրնար գալ, սիլա մը ընել,…դուն հարսդ՝ 
Դշխուն, կուզեմ, որ ղրկես, գա»1: Գրի մեջ այր մարդու պահանջ-պար-
տադրանք կա: Հոր և որդու նամակագրության ընդգծված սոցիալական 
շերտը (առանց հարսի դժվար կլինի), չի կասեցնում պահանջը: Ինչպի-
սի՞ն է խոնարհ Դշխուի վերաբերմունքը. «Ամիսներուն, շաբաթներուն 
օրերը համրեց Ըստանպոլ երթալու, աղան տեսնելու համար, սիրտը 
թռվռաց, ամչցավ, իր մեջը պահեց, մարդու չհայտնեց»2: Պատումը 
շռայլորեն մանրամասնում է, թե ինչպես հարսին գյուղով ճամփեցին 
Ստամբուլ: Նրբագրելով Դշխուի հոգու երկվությունը՝ հեղինակը շեշտում 
է հանապազօրյա ծանր հոգսից անսպասելիորեն ազատված հարսի հա-
կաբնական կացությունը՝ Ինքը չկար, ինքը չէր, որ կշարժեր, կշարժեին 
զինքը: Ճանապարհին հայ կանանց միանում են ղզլբաշ կանայք, որոնք 
նույնպես ամուսինների պահանջով Ստանբուլ էին գնում: Նրանցից մե-
կի բաց ու կրքոտ տեսիլները իրենց տևականորեն կարոտած ամուսին-
ների հնարավոր վարքի մասին անարձագանք են մնում հայուհիների 
կողմից, ովքեր իրենց սիրասեռային բոլոր զգացողությունները թաքց-
նում են հոգու ծալքերում. ամոթխածությունը նրանց բարոյականության 
միջուկն է:  

                                                 
1  Հակոբ Մնձուրի, Կռունկ ուստի՞ կուգաս, Ստամբուլ, 1974, էջ 53: 
2  Նույն տեղը, էջ 53: 
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«Սիլա» պատմվածքի նյութը տղամարդու վերադարձն է հայրենի 
տուն, ով մի քանի տարի անընդմեջ պանդխտելուց հետո պարտավոր է 
վերադառնալ՝ ընտանիքի ամբողջականությունը պահպանելու, սերնդա-
գործելու նպատակով: Այս վերադարձը իրադարձություն էր ոչ միայն 
այդ գերդաստանի, այլև ամբողջ գյուղի համար, բայց երբ ամուսիններն 
առանձնանում են, պարզվում է, որ ամենաշքեղ անակնկալները պահ-
ված են կնոջ համար, զարդերի փայլից ոգևորված կնոջը սիրո տոն էր 
սպասվում կարոտած ամուսնուց. «Ալ հերիք նայիս, հերիք խաղաս ոսկի-
ներուն հետ, չգա՞ս, չհանվի՞ս, լույսը չմարի՞ս…  

– Ի՞նչ անհամբեր ես,– ըսավ կինը»1:  
Սա ծոցի հաղթանա՞կն է, թե՞ սիրո, մարմնի պահանջմո՞ւնքն է գե-

րիշխող, թե՞ հոգու կանչերը, բնագիրը չի տրոհում սիրո և սեռի ներ-
դաշն ամբողջականությունը, գոնե այս դեպքում երկբայելու հիմք չկա, 
որ այս կինն ու այրը սիրված են միմյանցից, և թեև մարմիններն հաճախ 
անջատ են ապրում Մնձուրու գրի տարածքում, բայց հարաբերություն-
ների բազմակերպությունը միօրինակ լուծումները բացառում է՝ այսպի-
սով Մնձուրու արձակի այս շերտը տարողունակ դարձնելով թե՛ պոետի-
կայի, թե՛ բովանդակության առումով:  
  

 
Բանալի բառեր. հայ կին, խոնարհ, սեռ, հոգետիպ, հոգեկերտվածք, 
հարսիկ, մեծ մամ, մունջ, տարիքային առանձնահատկություն, էթնիկ 
բարոյականություն: 

 

                                                 
1  Նույն տեղը, էջ 285: 
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Аветисян Сатеник 
Акоп Мндзури: армянские смиринные женщины 

 
Резюме 

В прозе Мндзури половая целостность женщины преображается 
возрастными духовными и физиологическими многообразными проявле-
ниями. Статья анализирует социальный и психоэтический тип армянской 
женщины дозамужеского периода, подробно описывает трудный этап ее 
замужества и подвергает глубочайшему анализу этнические слои характера 
«мец мама». 
 
 

Avetisyan Satenik 
Hakob Mndzuri: Armenian Humble Women 

 
Summary 

In Mndzuri’s prose woman’s sexual cohesiveness is depicted through age-
related psychophysiological various manifestations. The article examines the 
social and psychological-moral type of the Armenian woman in pre-marital 
period, gives a detailed portrait of her difficult time in her bridehood and at the 
same time performs deep analysis of the grandma’s psyche ethnic layers. 
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ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՆՈՒՇ 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԻՄՔԸ Հ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻ «ԲՈԳԴԱՆ ՍԱԼԹԱՆՈՎ» 
ՎԵՊՈՒՄ 

 
Հովհաննես Ղուկասյան արձակագրի ձեռքբերումները հատկապես 

ուշագրավ են պատմավիպասանության մեջ: «Ոսկան Երևանցի» պատ-
մավեպից հետո առանձնանում է նրա՝ այս թեմայով գրված մյուս ստեղ-
ծագործությունը՝ «Բոգդան Սալթանով»-ը, որն աչքի է ընկնում իր վավե-
րական և հոգևոր-մշակութային ուղղվածությամբ: Ինչպես «Ոսկան 
Երևանցի»-ն, այնպես էլ «Բոգդան Սալթանով» երկը վերաբերում են 
հոգևոր-մշակութային գործիչների կյանքի և առաքելության նկարա-
գրմանը: Ճիշտ է նկատել Ս. Արզումանյանը, որ ««Բոգդան Սալթանով» 
երկի մտահղացումը հաստատում է վիպասանի նախասիրությունը հայ 
հոգևոր արվեստի, նրա մշակութային հարուստ անցյալի վերաբերյալ»: 1 
Այն լույս է տեսել 1980թ. և թեմատիկ շատ ընդհանրություններ ունի 
«Ոսկան Երևանցի» ստեղծագործության հետ՝ միջավայրն ու ժամանա-
կը՝ 17-րդ դարի Ջուղան, հայերի ազատագրական մաքառումները, 
գլխավոր հերոսների՝ իրենց նպատակին ու առաքելությանը հասնելու 
անհողդողդ կամքը, նրանց անցած դժվարին ճանապարհը, ինչպես 
նաև հեղինակի գրելաոճն ու ստեղծագործական մոտեցումը:  

Թվում է՝ թե՛ «Ոսկան Երևանցի», թե՛ «Բոգդան Սալթանով» վեպե-
րը ավելի շատ կենսագրական երկեր են՝ հաշվի առնելով վեպերի գլխա-
վոր հերոսներին՝ Աստվածատուր Սալթանյանին, և մյուս վեպում՝ Ոսկան 
Երևանցուն: Սակայն երկուսի մեջ էլ հեղինակը հերոսների կյանքի և 
ստեղծագործության դրվագները նկարագրելուց բացի ավելի ծավալուն 
տեղ է հատկացրել պատմական դարաշրջանի էական իրադարձություն-
ների պատկերմանը: Այսպես, «Բոգդան Սալթանով» վեպում կարևոր 
տեղ է գրավում ազգային-ազատագրական պայքարի, հայ ժողովրդի 
ռուսական կողմնորոշման ու այլ հարցեր: Փաստորեն, վեպում համատեղ-
վում են մի կողմից պատմականը, մյուս կողմից՝ Աստվածատուր Սալթան-
յանի կյանքի ուղին, որի հիմնական առաքելությունը ուղղակիորեն 

                                                 
1  Ս. Արզումանյան, Արդի հայ վեպը, հ. 5, Երևան, 2004, էջ 270:  
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առնչվում է հայ ժողովրդի ճակատագրի հետ: Այսինքն, այս ստեղծա-
գործության մեջ միահյուսված են պատմականն ու կենսագրականը՝ 
ավելի շուտ այն դարձնելով պատմակենսագրական վեպ:  

Այսպիսի վեպ գրելու համար հեղինակը կատարել է մեծածավալ 
ուսումնասիրություններ: Պետք է նշել, որ Աստվածատուր Սալթանյանի 
կյանքի և գործի մասին շատ քիչ տեղեկություններ են հասել: Հիմնակա-
նում տեղեկություններ են պահպանվել արխիվային սակավաթիվ փաս-
տաթղթերում, ինչպես նաև հերոսի անձը ուսումնասիրվել և քննության է 
ենթարկվել մի շարք հետազոտողների կողմից: Այսպես, Աստվածատուր 
Սալթանյանի կյանքի և գործունեության ուսումնասիրությունը տեսնում 
ենք Եղիշե Մարտիկյանի «Հայկական կերպարվեստի պատմության»1 
մեջ, հայտնի է Մանյա Ղազարյանի ու Վազգեն Ոսկանյանի «Բոգդան 
Սալթանով»2 մենագրությունը, ինչպես նաև Բոգդանին է նվիրված Մա-
նյա Ղազարյանի «Հայ կերպարվեստը 17-18 դարերում» գրքի մի գլուխ: 
Անկասկած, այդ հետազոտությունները հենված են արխիվային փաս-
տաթղթերի վրա, որոնցում տեղեկություններ են պահպանվել Բոգդան 
Սալթանովի մասին: Դրանք հրատարակվել են “Армянско-русские 
отношения в 17 веке’’ (1953), որում էլ զետեղված են վաճառական Զա-
քարի հայերեն նամակները՝ ուղղված Ալեքսեյ ցարին: Վերջին ժողովա-
ծուն չափազանց մեծ կարևորթյուն ունի վեպի պատմական հավաստի-
ությունը հաստատելու հարցում, որն, անշուշտ, ուսումնասիրվել է 
Հ. Ղուկասյանի կողմից:  

Բոգդան Սալթանովի կյանքի մասին տվյալներ են պահպանվել 
նաև մի շարք ռուս պատմաբանների և հետազոտողների մոտ: Այս 
առումով ուշագրավ է ռուս պատմաբան և հնագետ Ի. Զաբելինի 
“Домашний быт русских царей в 16 и 17 столетиях” (М., 1915) և 
“Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях” (Москва, 1918) աշ-
խատությունները, որոնցում Սալթանովին վերաբերող բավականին ար-
ժեքավոր նյութեր կան: Այսպես, օրինակ, Զաբելինը, երբ խոսում է 
Պետրոս 1-ի մանկության շրջանում նրա համար պատրաստած խաղա-
լիքների մասին, հիշատակում է, որ Սալթանովը նույնպես արքայազնի 
համար պատրաստել է խաղալիքներ: Օրինակ, նա գրում է. «Ծննդյան 
տոների առթիվ դեկտեմբերին արքայազնին մատուցելու համար նախա-
պատրաստում են 2 զանգ: Դրանցից մեկը նկարիչ Սալթանովը նկարել 
է ոսկով և ներկերով», ինչպես նաև «օգոստոսի 2-ին Իվան Սալթանովը 

                                                 
1  Եղիշե Մարտիկյան, Հայկական կերպարվեստի պատմություն, Երևան, 1971: 
2  Տե՛ս Մանյա Ղազարյան, Վազգեն Ոսկանյան, Բոգդան Սալթանով, Երևան, 1986: 
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ոսկեզօծեց երկու գուրզ, զանազան ներկերով նկարազարդեց և ոսկեզօ-
ծեց երեք կացնիկ»1: Նույն գրքի առաջին մասում ցարական ճաշասե-
նյակի մասին նա գրում է. «Այսպես, 1683թ. այն նկարված էր Սոֆյա 
Ալեքսեևնայի ճաշասենյակի ներքին սենյակում՝ փայտե ձեղնահարկում՝ 
պաստառի վրա, գեղանկարիչներ Սալթանովի և Բեզմինի կողմից2 և 
այլն:  

Արժեքավոր է նաև Ի. Գրաբարի աշխատությունը, որը բավակա-
նին բարձր է գնահատել Բոգդան Սալթանովին: Նա իր աշխատության 
''Семон Ушаков и его школа'' գլխում առանձնացնում է Ուշակովի դպրո-
ցի հետևորդներին: Ըստ նրա, 4-րդ խումբը «բաղկացած է, ըստ էու-
թյան, Սալթանովից, Բեզմինից և Պոզնանսկուց: Նրանք ուշակովյան 
դարաշրջանում սրբանկարչության պատմության մեջ համարվում են 
«ծայրահեղ ձախ»»3: Մյուս երկու նկարիչներին նկարագրելուց հետո 
Գրաբարն առանձնացնում է Սալթանովին. նա գրում է. «1667թ. Ուշակո-
վի մահից մեկ տարի առաջ Զինապալատում ծառայության է ընդունվում 
պարսկահայ Բոգդան Սալթանովը՝ արագորեն ուղղափառություն ընդու-
նած և այդ ժամանակից անվանված Իվան Իեվլիևիչ Սալթանով: Թե ինչ 
գիտելիքների պաշարով էր նա Մոսկվա եկել, դժվար է ասել, սակայն 
Ուշակովի խոսքերից կարելի է եզրահանգել, որ դրանք այնքան էլ փայ-
լուն չէին: Սակայն մենք նրա ստեղծագործություններում տեսնում ենք 
ձգտում նկարելու ոչ թե կրկնօրինակներից, այլ կենդանի բնապատկե-
րից»4:  

                                                 
1  Иван Забелин, Домашний быт русских царей в 16 и 17 столетиях, часть 2, 

Москва, 2000 г., ст. 206-207. (''В декабре изготовляли царевичу в поднос к 
празднику Рождества два набата.Один из этих набатов, декабря 19, живописец 
Ивань Салтановь писал золотом и красками'', ''Августа 2 Иван Салтанов две 
булавы вызолотил, три топорки золотил и разными красками писал''. 

2  Иван Забелин, Домашний быт русских царей в 16 и 17 столетиях, часть 1, Москва, 
2000 г., ст. 187. (Такь, вь 1683 году оно было написано в столовой нижней 
комнате- царевины Софьи Алексеевны, на деревянной подволоке по 
грунтованному холсту, живописцами Салтановым и Безминым”). 

3  Игорь Грабарь “История русского искусства”, т. 6, Москва, 1953, ст. 443. 
(“состоит в сущности Салтанова, Безмина и Познанского.Они являются ''крайной 
левой'' в истории русской иконописи Ушаковской эпохи”). 

4  В том же месте, ст. 444-445. (“В 1667г. За год до смерти Ушакова, на службу в 
Оружейную палату был принят армянинь персидский Богдань Салтановь, 
принявший вскор православие и с тех пор значащися Иван Иевлевич Салтанов. С 
каким запасом знанией прибыл он в Москву сказать трудно, но изь слов Ушакова 
можно заключить что они не были очень блестящими.Но в его произведениях мы 
видим стремление рисовать не с переводов, а с живой натуры”). 
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Բոգդան Սալթանովի ողջ գործունեությունն ի մի բերողն ու նրա 
ստեղծագործության առաջին գնահատողն եղավ Ա. Ուսպենսկին, որը 
առաջին անգամ արվեստաբանական գրականության մեջ ամբողջաց-
նում է Սալթանովի մասին գոյություն ունեցած տվյալները: 1907թ. հրա-
տարակած “Царский живописец дворянин Иван Иевлиевич Салтанов” 
(“Известия общественных наук”, Ереван, 1948, N 4) հոդվածում: Նույն 
հոդվածը, որոշ կրճատումներով, Ուսպենսկին տեղավորում է “Царские 
иконописцы и живописцы 17 века” քառահատոր աշխատության 2-րդ 
հատորում (Москва, 1910), որը 17-րդ դարի ռուս սրբանկարիչների ու 
նկարիչների ծավալուն բառարան է1: Մի շարք հոդվածներում Բ. Սալ-
թանովի դերն ու նշանակությունը գիտական հիմնավորումով է ներկա-
յացրել արվեստաբան Ն. Մոլևան, որի մասին կխոսենք ավելի ուշ:  

Բացի այս հետազոտություններից և արխիվային նյութերից, Հ. 
Ղուկասյանը օգտվել է նաև Խ. Ջուղայեցու «Պատմութիւն պարսից» աշ-
խատությունից. այն հավաստի պատմական տվյալներ է տալիս վեպի 
մեկ այլ հերոսի՝ տաղանդավոր նկարիչ, աստվածաբան Հովհաննես Մր-
քուզի մասին: Պատմիչը վկայում է, որ Հովհաննես Մրքուզը սովորել է 
Նոր Ջուղայի «Ամենափրկչյան» վանքում: Խոսելով նրա՝ աստվածաբա-
նի, փիլիսոփայի և գիտակ մարդու մասին, պատմիչն ավելացնում է. 
«Բայց դու մի՛ երբէք իսկ կարծիցես բնաւ թէ միայն ասք են. քանզի ըստ 
որում յայտնի է ամենեցունց զայնայ արուեստաւորաց, որք զտիւ և զգի-
շեր անխոջ երկամբք տքնին, ի վերայ արհեստից իւրեանց եթէ դարբ-
նութեան իցէ, և եթէ ոսկերչութեան, և կամ թէ այլ իմն արհեստի... ի 
սքանչացումն և ի զարմացումն և ի բազմաց տեսողաց»2:  

Այս բոլոր նյութերը բավական չէին վիպասանի համար՝ ստեղծելու 
բազմաբովանդակ, սյուժետային հետաքրքրիր դեպքերով ու բնավորու-
թյուններով լեցուն վեպ: Բնականաբար, Ղուկասյանը, բացի վերոնշյալ 
նյութերից ու վավերական տեղեկություններից, մեծապես հենվել է նաև 
ստեղծագործական երևակայության վրա՝ միաձուլելով իրականն ու 
երևակայականը:  

Իհարկե, պատմության խոր իմացությունը ակնհայտ է: Այս առու-
մով Ստ. Թոփչյանը իրավացիորեն նկատում է, որ վեպում «17-րդ դարի 
պարսկական, ռուսական և հայկական իրականության նկարագրու-
թյունները Արևելքի և Արևմուտքի պատմության ու մշակույթի լայն ու 

                                                 
1  Տե՛ս Մանյա Ղազարյան, Վազգեն Ոսկանյան, Բոգդան Սալթանով, Երևան, 1986, 

էջ 17: 
2  Խաչատուր Ա. Ջուղայեցւոյ Պատմութիւն պարսից, Վաղարշապատ, 1905, էջ 208: 
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խոր իմացությունն են բացահայտում, ըստ որում ոչ միայն գոյի երևույթ-
ների սոսկ ընդհանրացված, վերացարկված տեսական իմացություն, այլ 
կոնկրետ զգայական այնպիսի իմացություն, երբ թվում է՝ մի հրաշքով 
հեղինակը դարձել է անցած օրերի ականատեսը՝ իր հիշողության մեջ 
վառ պահելով անկրկնելի-կյանքային ուշագրավ երևույթները»:1 

17-րդ դարի պատմության մեջ առանցքային է հայերի՝ ռուսական 
կողմնորոշման հարցը: Ըստ պատմական տվյալների՝ հայ ժողովրդի 
ռուսական կողմնորոշման արմատները պետք է որոնել 15-17-րդ դարե-
րի ընթացքում Մոսկովյան պետության ծավալման ու հզորացման, 
Անդրկովկասի բնագծերին մերձենալու և 17-րդ դարի վերջին քառոր-
դում Թուրքիայի և Իրանի հետ նրա վարած ակտիվ քաղաքականության 
մեջ: Բացի այդ, հայ-ռուսական կապերի ամրացման համար նշանակա-
լից դեր կատարեցին Սպահանի հայ առևտրական ընկերության հետ 
1667 և 1672 թթ. Ռուսաստանի կնքած առևտրական պայմանագրերը. 
այս շրջանում Ռուսաստանում առավել եռանդուն էր դառնում հայերի 
առևտրական-տնտեսական գործունեությունը և հայկական գաղթավայ-
րերի առաջացումը2: Ընդ որում, 17-րդ դարի կեսերին արդեն Նոր Ջու-
ղայի մեծահարուստ վաճառականները ստեղծում են հզոր առևտրական 
ընկերություն և կարողանում են իրենց մենաշնորհը դարձնել մետաքսի 
գնումն ու վաճառքը ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արտասահմա-
նում:3 

Պատմական մի կարևոր դրվագը, որը կապված է վաճառականնե-
րի գործունեության հետ, էական նշանակություն ունի պատմավեպի 
գործողությունների և հերոսի ճակատագրի զարգացման հետագա ըն-
թացքի համար: 1660թ. Աստրախանի վրայով Սպահանից Մոսկվա 
եկած վաճառականները Ալեքսեյ Միխայլովիչ ցարին մատուցեցին բազ-
մաթիվ նվերներ, այդ թվում՝ նշանավոր «Ալմաստե գահը», որը 17-րդ 
դարի հայկական կիրառական արվեստի բացառիկ ստեղծագործու-
թյուններից է: «168.թ. մարտի 27-ին մեծ միապետին, ցարին և մեծ իշ-
խանին՝Ալեքսեյ Միխայլովիչին, Սպահանից հայ առևտրական խոջա 
Զաքար Սարադովը նվեր բերեց արքայական գահը՝ ոսկյա, ալմաստյա 
քարերով և մարգարիտներով, կողքերը երիզված թուրքական ֆիրուզա-
ներով՝ արևելյան օրինակով»:4  
                                                 
1  Հովհաննես Ղուկասյան, Ընտիր երկեր, հատոր 2, Երևան, 1990, էջ 889: 
2  Հայ ժողովրդի պատմություն, Երևան, 1972, էջ 134: 
3  Տե՛ս Լեո, Խոջայական կապիտալ, Երևան, 1934, էջ 90: 
4  Армянско-русские отношения в 17 веке, т. 1, Ереван, 1953 г., ст. 22. (“168.г. 

Марта в 27 день великому государю, царю и великому князю Алексею 
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Գահի հետ կապված դեպքերը պատմավեպի մեջ ունեն ուրույն 
տեղ և առավել էական է գահը նվիրելու կարևորությունը, քանի որ ինչ-
պես վեպի հերոսներից մեկն է ասում, այն «գահ լինելուց առաջ պիտի 
ամրապնդի մեզնից Ռուսիա արտահանվող մետաքսի առևտուրը և հա-
ցի աղբյուր հանդիսանա հազարավոր սովյալների համար»1:  

Պարսկաստանից Մոսկվա գահը տանելու փաստը հիշատակում է 
նաև Րաֆֆին իր «Դավիթ-Բեկ» վեպում՝ նշելով, որ ամեն անգամ, «երբ 
հայոց պատվիրակները հայտնվում էին ռուսաց արքունիքում, բերում 
էին իրենց հետ թանկագին ընծաներ. դրանցից մեկն էր այն գեղեցիկ 
բազկաթոռը՝ շինված արծաթից և ոսկուց, զարդարված խոշոր ադա-
մանդներով, յաղութներով, մարգարիտներով ու ֆիրուզաներով, որը 
Սպահանի մի առևտրական ընկերության կողմից Խոջա-Զաքար Սահ-
րադյանցը մատուց Ալեքսեյ Միխայլովիչին»:2 

1660թ. Ալեքսեյ Միխայլովիչ ցարին մատուցված նվերների մեջ 
կար նաև պղնձի վրա պատկերված «Խորհրդավոր ընթրիք» կոմպոզի-
ցիան: Ալեքսեյ ցարն առաջարկում է վաճառականներին Մոսկվա 
ուղարկել նկարի հեղինակին: Այդ մասին իմանում ենք Խոջա Զաքարի 
նամակներից. «Էստի յառաջ փոքր մի պղնծէ թանուքի վերայ աւաք 
խինգ շաբաթ օրէն տնօրինականքն քաշած մեծ թագաւորին գըլխ ինք 
տըւել, շաւաղաթ էր արարել, նորա շինողն ուզեցել էր. Էն քարխանումն 
որ շինվել էր, մին զապիլ ուստայ կէր անունն Բուղտան, որ նորայ հու-
նարն ամենու վերայ առաւել էր, ուղարկեցինք քրիստոսաշէն Մօսկովն, 
գոն մեծ թագաւորին ղուլուղն տեղն կատարեն. երբ թագաւորին շաւա-
ղաթննի գոն»: 3 

Թե՛ «Խորհրդավոր ընթրիք»-ի, թե՛ Բոգդանի՝ Մոսկվա հրավիրվե-
լու առաջարկը պատմական հավաստիությամբ պահպանված են վե-
պում: Իհարկե, գրողը այս ամենի մեջ դրել է իր ստեղծագործական 
երևակայությունը: Այսպես, օրինակ, «Խորհրդավոր ընթրիք»-ի փորագ-
րության մեջ Հուդան պատկերված է նաղաշ Հակոբջանի արտաքինով, 
որն, ըստ երևույթին, հեղինակի ստեղծագործական հնարքն է՝ առավել 
ընդգծելու Հակոբջանի դավաճան, արծաթասեր էությունը:  

                                                                                                          
Михайлович привез из Испогани купчина армении Ходжа Захарей Сарадов в 
дарех.Царское место золото с каменьи с алмазы и с яхонты и с жемчюги по краям 
восточные бирюзы с турскою финифтью...”). 

1  Հ. Ղուկասյան, Ընտիր Երկեր, հատոր 2,  Երևան, 1990, էջ 33: Այսուհետ 
բնագրից արված մեջբերումները կտրվեն էջում: 

2  Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու, հ. 6, Երևան, 1956, էջ 256: 
3  Армянско-русские отношения в 17 веке, с. 41. 
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Ինչպես հիշատակում է նույն խոջա Զաքարը, Բոգդան Սալթանո-
վին համոզում են մեկնել Մոսկվա, գումար են տալիս, որ որոշ ժամա-
նակ աշխատի Մոսկվայում, աշակերտներ պատրաստի և վերադառնա 
Պարսկաստան, իսկ թագավորի ցանկության դեպքում Ռուսաստան կու-
ղարկվեն նաև այլ նկարիչներ: Ահա մեջբերենք խոջա Զաքարի նամա-
կից. «Երբ Աստուած տայ ղուլուղ Բուրմիշ առե, որչանք մեծ թագաւորին 
կամքն այ ղուլուղ տեղ կատարե, երբ դորաց սանիաթէն ըռալի կու լի-
նէք, կու խռովանէք զաբիլ լինի, երկու սահապուղուֆ նաղաշ, աշակերտ 
դէյի, դրայ կշտին կու դնէք, դրայ սանիաթն, շուտըռազի գոյ տեղս, ինչ 
սահապուղուֆ ուստի, որ թաքլիֆ առենք, շուտ կուղարկենք…»:1 Սակայն 
Բոգդանին այլ ճակատագիր էր սպասվում: Պատմական այս իրականու-
թյունը ևս ճշգրտորեն պատկերված է վեպում:  

Անդրադառնանք Աստվածատուրի մասին հասած տեղեկություննե-
րին: Նույն նամակում Խոջա Զաքարը նշում է, որ նրա «անունն է Թան-
րի Վերան, որ է քրիստոնէի բառ Բուգդան»:2 

Իսկ Թանրի Վերան անունը թուրքերեն նշանակում է Աստծո 
տված, այսինքն՝ Աստվածատուր: Վիպասանը հենց այդ հաջորդակա-
նությամբ էլ վեպում նշում է՝սկզբում Աստվածատուր, ապա Բոգդան, հե-
տագայում ՝ Իվան: Այդ մասին հիշատակվում է, որ «1660-ական թթ. 
Մոսկվայում հանուն կարիերայի ընդունելով ուղղափառ դավանանքը և 
անունն ու ազգանունը փոխելով սկզբում Բոգդանի, ապա՝ Իվան 
Իեվրևիչ Սալթանովի»:3  

Բոգդանի արվեստին տրված գնահատականները ուշագրավ են: 
Բանասեր Կ. Գրիգորյանը, որն ունի ռուսերեն ծավալուն հոդված Բոգդա-
նի վերաբերյալ, ուսումնասիրելով փաստերը և վերջինիս մասին ուսում-
նասիրությունները, համոզված է, որ. «Սալթանովի աշխատանքներն 
առանձնանում են 17-րդ դարի ռուսական սրբանկարչության ընդհանուր 
ֆոնի վրա իրենց յուրահատուկ նկարելու ձևերով և կերպարներով»:4 

Վերոհիշյալ ուսումնասիրողները հատկապես կանգ են առել Բոգ-
դանի՝ Մոսկվայի Զինպալատում աշխատելու տարիների վրա, և պա-
տահական չէ, որ վեպի առանցքը ևս կազմում է Աստվածատուրի 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 42: 
2  Նույն տեղում: 
3  Очерки по истории искусства Армении, Москва, 1939, с. 49: (“1660-х годах в 

Москве, принявшим православное вероисповедение и переменившим фамилию и 
имя из-за карьеры сначала на Богдана, а затем на Иван Иевревича Салтанова”). 

4  «Տեղեկագիր» ԳԱԱ, N 4, 1948, էջ 59: “Работы Салтанова выделяются на общем 
фоне русской иконописи 17-ого века своей особой манерой письма, и образами”: 
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զինպալատյան տարիները: Այս առումով Ն. Մոլևան առանձնացնում է 
Սալթանովի ստեղծագործության մի քանի ենթաշրջաններ կամ փուլեր:  

Ըստ նրա՝ «առաջինն ու ամենակարճը սահմանափակվում է 1667-
1670 թթ.: Սալթանովին պատվիրում են առավելապես կերպարներ՝ գե-
ղանկարչորեն կատարված պղնձի վրա՝ նկարչական տեխնիկայի մի 
տեսակ, որը Մոսկվայում լայն տարածում ուներ:  

Սալթանովի ստեղծագործության մյուս շրջանի սկիզբը համընկ-
նում է Ալեքսեյ Միխայլովիչի և Նատալիայի ամուսնությանը և ընդգր-
կում է 1671թ. մինչև 1675թ. սկիզբն ընկած ժամանակաշրջանը: Հենց 
այս ժամանակ ձգտումը դեպի եվրոպական ապրելակերպն ու կենցաղը 
ստանում են գործնական աջակցություն Զինապալատի կողմից: Սալթա-
նովը դառնում է ընդհանուր եվրոպական կահույքի մոսկովյան ոճի հիմ-
նադիրներից մեկը:  

Ֆյոդոր Ալեքսեևիչի իշխանությունը դառնում է Սալթանովի ստեղ-
ծագործության երրորդ և առավել բարենպաստ ժամանակաշրջանը 
(1676-1682):  

Սոֆյայի կառավարության տարիները (1682-1689) կարելի է համա-
րել Սալթանովի ստեղծագործության և կազմակերպչական գործունեու-
թյան առանձին ժամանակաշրջան: Հիմնականում հանդես է գալիս որ-
պես Զինպալատում լայն տարածում ստացած գեղանկարչական գործե-
րի կատարման ղեկավար»: 1 

Իհարկե, Մոլևան չի մոռանում նշել Սալթանովի կյանքի և ստեղ-
ծագործության վերջին տարիները ևս՝ Պետրոս Առաջինի գահակալման 
տարիների ժամանակ:  

Մեծ նկարչի կյանքի և ստեղծագործության վերոհիշյալ փուլերը 
մանրամասնորեն պատկերված են պատմավեպում: Հեղինակը այնպես 
է նկարագրում նկարչական աշխարհը, որ զգացվում է նրա քաջատե-
ղյակությունը այդ արվեստի նրբություններին: Ըստ երևույթին դա բխում 
է նրանից, որ հեղինակն ինքը զբաղվել է գեղանկարչությամբ: Իսկա-
պես, «հեղինակի գեղարվեստական խոսքը հնարավորություն է ընձե-
ռում նկարը դնել շարժման մեջ, տալ փոփոխվող գույների խաղը: -
Վիպասանը պատկերները նկարագրում է անսահման նվիրումով՝ խոր 
հաճույք ապրելով գույների ու գծերի հարմոնիայից»,– գրում է Ստ. 
Թոփչյանը:2 

                                                 
1  «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, 1974, N 1-2, էջ 43-51 (տե՛ս Ն. Մ. 

Մոլևա, «Գեղանկարիչ Բոգդան Սալթանովը Մոսկվայում»): 
2  Հ. Ղուկասյան, Ընտիր երկեր, հատոր 2 էջ 886: 



150 
 

Այսպիսով, պատմական ժամանակաշրջանի, միջավայրի և պատ-
մության ոգին ճշմարտացի արտացոլելու հանգամանքով է պայմանա-
վորված Բոգդան Սալթանովի կերպարի հավանականությունը և վեպի 
պատմականությունը: Սա հավաստում է, որ «գրողի համար դարաշրջա-
նի խոր իմացությունը, փաստերի ուսումնասիրությունը և ճիշտ ընտրու-
թյունը գործի սկիզբն է միայն: Դրանից հետո է սկսվում բուն ստեղծա-
գործական գործընթացը: Առանց պատմական փաստերը ստեղծագոր-
ծական քուրայով անցկացնելու և մշակելու խոսք չի կարող լինել առհա-
սարակ արվեստի իսկական երկ կերտելու մասին»:1 

Իսկ Վ. Բելինսկին իրավացիորեն նշում է. «Արվեստը՝ որպես այս 
կամ այն ժողովրդի ու ամբողջ մարդկության գիտակցության արտահայ-
տություն հայտնի դարաշրջանում, կարծես նրա կյանքի զարկերակն է, 
դրա համար էլ արվեստի պատմությունն ու զարգացումը սերտ կապված 
են ժողովրդի կամ մարդկության զարգացման և պատմության հետ»:2 

Այս առումով, «Բոգդան Սալթանով» պատմավեպն ունի պատմա-
կան մեծ արժեք, քանզի նրանում կայուն հիմք են դարձել պատմական 
այն փաստերը, որոնք ներկայացնում են նկարչի կյանքի և գործունեու-
թյան իրական պատկերը:  

 
Բանալի բառեր. Սրբապատկեր, Մոսկվա, կենսագիր, հետազոտող, 
ռուսական, էպոխա, փաստ, պատմավեպ: 

 

                                                 
1  Վաչե Նալբանդյան, Գրողը և պատմությունը, Երևան, 1970, էջ 54: 
2  В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. 2, Москва, 1948, ст. 226. 

(“Искусство как выражение сознания того или другого народа и целого 
человечства в известную эпоху-есть как бы биение пульса его жизни, а потому и 
развитие и история искусства тесно связаны с развитием и историею народа или 
человечества”). 
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Степанян Ануш  
Историческая основа романа Ов. Гукасяна «Богдан Салтанов» 

 
Резюме 

Исторический роман «Богдан Салтанов» является одним из 
художественных достижений Ованеса Гукасяна. В нем описаны важные 
моменты армяно-русских взаимоотношений XVII века. В статье 
представлены армянские и русские первоисточники, которые легли в 
основу исторического романа. Роман «Богдан Салтанов» выделяется своей 
документальностью и поэтому имеет большое познавательное значение. 
 

 
  

Stepanyan Anoush 
The Historical Basis of H.Ghoukasyan’s “Bogdan Saltanov” Novel 

 
Summary 

The historical novel “Bogdan Saltanov’’ is one of Hovhaness Ghoukasyan’s 
Literary Achievements. It covers important episodes from Armenian-Russian 
relations of the XVII Century. The article presents those Russian and Armenian 
sources on which the novel is based. The novel is notable for its truthfulness 
and that’s why it has a great cognitive value. 
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ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԼԻԼԻԹ 

Զ. ԽԱԼԱՓՅԱՆԻ «ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿ ԵՎ ՇԱՄԻՐԱՄ» ՎԵՊԸ 
 
«Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» (1998) վիպասքը Զորայր Խալա-

փյանն անվանել է սիրավեպ, որ պետք է քննել առաջին հերթին իննսու-
նականների արձակի համատեքստում: Այն զուրկ չէ ժամանակահատ-
վածի հայ գրականությանն այնքան բնորոշ էրոտիզմից: Էրոտիզմը, եր-
բեմն նույնիսկ գռեհկության հասնող նատուրալիստական նկարագրու-
թյունները, որ, հասկանալի պատճառներով, բնորոշ են թե՛ անկախու-
թյան, թե՛ վաթսուն-յոթանասունականների սերնդի արձակին, տարբեր 
գեղագիտական և գաղափարական միտումներ են արտահայտում: Եթե 
Նորայր Ադալյանի «Դավայաթաղ», Գուրգեն Խանջյանի «Հիվանդա-
նոց» և Ալեքսանդր Թոփչյանի «Կիրկե կղզին» վեպերը՝ որպես իննսու-
նականների իրականության, հասարակական այլասերման գեղարվես-
տական արտացոլում, հաղթահարում են իրականության գեղարվեստա-
կան պատկերման սահմանափակումները, ապա Զ. Խալափյանի «Արա 
Գեղեցիկ և Շամիրամ» (ինչ-որ չափով նաև Ալեքսանդր Թոփչյանի 
«Կիրկե կղզին») վեպը հաղթահարում է միֆերի մեկնության տաբունե-
րը: Բայց այս երկերը միավորվում են նաև մի ընդհանուր գաղափարա-
կան միասնության շուրջ. այն, որ մարդկության («Կիրկե կղզին»), հա-
սարակության («Հիվանդանոց», «Դավայաթաղ»), պատմության («Արա 
Գեղեցիկ և Շամիրամ») շարժիչ ուժը դառնում է լիբիդոն:  

Բաց նկարագրությունների տեսանկյունից Խալափյանի վեպը 
նշվածներից թերևս ամենազուսպն է. էրոտիզմն այստեղ քողարկված 
է գեղեցիկ ալեգորիաներով: Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի սեռային 
հարաբերությունների բաց տեսարանների նկարագրության փոխա-
րեն հեղինակը նախընտրում է պատմել ժամանակի ոգուն ու ոճին 
բնորոշ փոխաբերական պատկերագրությամբ: Այսպես են ահա բա-
նալու անցքից դիտող նկարիչները պատկերում Արա Գեղեցիկի և 
Շամիրամի սեռահարաբերությունը. «Նինվեի աղյուսե պատերին սկ-
սեցին նկարներ հայտնվել կավճով ու մրով արված. մի սպիտակ ցուլ 
հեծել է մի թուխ կովի: Սոսկալի պատկերավորությամբ կորացած 
ցլային մեջքից երևում էր, թե ինչ հզորություն է մխրճված կովի մարմնի 
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մեջ»1: Կամ՝ «Արքայազնը փոթորկի պես առաջ է նետվում, և Շամի-
րամը ծովի պես երկփեղկվում է նրա առաջ» (107): Էրոտիկ նկարագ-
րությունները բնապաշտական համեմատություններով և այլասացու-
թյամբ են հանդես գալիս, քանզի թե՛ Արան, թե՛ Շամիրամը պաշտվել 
են որպես աստվածություններ. եթե Արան, որպես մեռնող-հառնող, 
ապա Շամիրամը՝ որպես կերպարանափոխվող: Ըստ Դիոդորոս Սի-
կիլիացու, Շամիրամն աստվածացել և կերպարանափոխվել է աղավ-
նու և դրա համար էլ ասորացիները, իբրև աստված պաշտել են 
աղավնուն՝ Սեմիրամիսին2: Մյուս կողմից այդ այլասացական ոճը, որ 
քողարկում է էրոտիկ նկարագրությունը, առասպելի ոճ և պատկե-
րամտածողություն է, հենց այս կոնտեքստով էլ գրողը վեպում հիշա-
տակում է Կիրկեի մասին առասպելը՝ ինչ-որ իմաստով երկխոսու-
թյան մեջ մտնելով Ալ. Թոփչյանի ստեղծագործության հետ. «Մերկ 
բառն այնքան է արտահայտիչ, որքան կարող է արտահայտիչ լինել 
մերկությունն առհասարակ, հատկապես կնոջ ու տղամարդու մերկու-
թյունը: Վկա Սապֆոն, Օվիդիոսը, Վարուժանը: Ոմանք ասում են՝ 
մշտապես գտնվելով ցանկասիրության շմոլքի ներքո, ընթերցողը 
մոռացության է տալիս ամեն ինչ, բացի մերկ տեսարաններից, և որ 
մարդու վրա տպավորություն գործելու ձևերից մեկն էլ նրա ճաշակն 
արհամարհելն է: Սակայն կա ուսանելի մեկ այլ պատմություն. 
կախարդուհի Կիրկեն, Ոդիսևսի ուղեկիցներին սեռասիրության մո-
լուցքի հասցնելով, նրանց փոխակերպեց անասունների՝ տալով 
նրանց իսկական պատկերը: Սակայն Ոդիսևսը մարդկային իր բարձր 
արժանիքները պահպանելով՝ նույնին հասցրեց հենց գեղեցկուհուն, 
անմահ դիցուհուն դարձնելով իր ձեռնասուն էգը» (104): Գռեհկու-
թյան այդ տպավորությունը ստեղծելու, այլասերված հասարա-
կության փոխակերպումը կամ նրա «իսկական պատկերը» ցույց տա-
լու միտումով Ալ. Թոփչյանը չի խորշում նատուրալիստական նկա-
րագրություններից: Եթե Խալափյանը նախընտրում է առասպելի 
ոճով քողարկել բաց նկարագրությունները, ապա Թոփչյանը հակա-
ռակն է անում՝ բացելով առասպելի մեջ քողարկված էրոտիկան: Խա-
լափյանը Կիրկեի առասպելը մեջբերում է ցույց տալու համար, որ այ-
լասացությունը, թերևս, ավելի տպավորիչ է, քան մերկապարանոց 

                                                 
1  Խալափյան Զ., Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ, Ե., 1998, էջ 103: Հետագա հղումները 

կնշվեն փակագծերում:  
2  Դ. Սիկիլիացի, Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, 14, Հին 

հունական աղբյուրներ, Ե., 1985, էջ 30: 
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նկարագրականությունը, քանի որ այլասացությունն ամենամեծ ծա-
ռայությունը մատուցում է ընթերցողի երևակայությանը:  

Գրողը չի հավակնում առասպելի պատմական շերտի քննության, 
հետևապես սխալ կլինի «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» վեպի ժանրը 
տարբերակել իբրև պատմավեպ, չի հավակնում նաև առասպելի բարո-
յական մեկնության, հետևապես սխալ կլինի այն համարել առակախո-
սություն: Այս առումով Խալափյանի երկը էականորեն տարբերվում է 
գրական նախորդ՝ թե՛ չափածո, թե՛ դրամատիկական մշակումներից: 
Նաիրի Զարյանը, օրինակ, իր իսկ խոստովանությամբ առասպելը փոր-
ձել է դնել «պատմական պատվանդանի վրա»1: Մինչդեռ Խալափյանը 
փորձում է ստեղծել նոր առասպել, ինչպես «Մեռնող հառնող»-ում է աս-
վում. «Պատմելով ստեղծում ես նոր առասպել»2: Խալափյանի մտադրու-
թյունն ակնհայտ է. «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» վեպով նոր, ծավալուն 
և առավել հավաստի ու ճշմարտանման առասպել ստեղծելն է, առաս-
պել, որ սիրո ծագման, մահվան և հարության մասին է: Ուստի մենք 
գրողի այս երկը կդիտարկենք ոչ թե որպես պատմավեպ, ինչպես արել 
է գրականագետ Սիրանուշ Մարգարյանը3 արդի պատմավեպին նվիր-
ված մենագրության մեջ, այլ որպես «դիցապատմական սիրավեպ»4, որ 
գրողի ստեղծագործության համատեքսում ավելի շատ առնչվում է «Մեռ-
նող հառնող» վեպին, քան «Վասիլ Մեծ, հայ կայսր Բյուզանդիայի կամ 
Կճուճների թագավորը» պատմավեպը:  

 Ընդ որում, առասպելը կարծես պատմագրական տեքստի մեջ է 
առնված, Մ. Խորենացու նմանությամբ. Խալափյանը դիմում է պատ-
մագրության ոճավորման՝ հաճախ կիրառելով իբրև թե անհայտ աղ-
բյուրներից հղում կատարելու ոճական հնարանքը, հաճախ էլ հղում կա-
տարելով մտացածին պատմիչ Նակարոսա Նույթումտապին՝ անուն, որ 
դժար չէ կռահել՝ հակառակ կարդացվելիս ստացվում է ասորական 
(Նակարոսա) պատմություն (Նույթումտապ), միաժամանակ հեղինակը 
«քննական» մոտեցում է ցուցաբերում առասպելի նկատմամբ: Բազմա-
թիվ կերպարներ և դեպքեր պատմականորեն հավաստի են, և գրողն 
անշուշտ ըստ ամենայնի ուսումնասիրել ու ըստ վեպի գաղափարական 
մտահղացման փոփոխել է ժամանակաշրջանի մասին պատմական 
որոշ տեղեկություններ, և այսքանով երկը կարող է ընթերցվել նաև 

                                                 
1  «Երեկոյան Երևան», օրաթերթ, 1968թ., հունվարի 15:  
2  Խալափյան Զ., Մեռնող հառնող, Ե., 1975, էջ 366: 
3  Տե՛ս Մարգարյան Ս., Պատմության ժամանակը, Ե., 2000, էջ 118-154: 
4  Նույն տեղում՝ էջ 119: 
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իբրև պատմական իրականության գեղարվեստական մի վարկած, որ ի 
վերջո ցանկացած պատմավեպի գործառույթն է: Հնարավոր իրականու-
թյան վարկածը կամ ամենամեծ փոփոխությունը, որ Խալափյանն արել 
է հանուն նոր առասպելի, ամենամեծ մեղանչումը «իրական» առասպելի 
դեմ՝ Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի հանդիպումն է. Արա Գեղեցիկի առե-
րես հանդիպման ու կայացած սիրո մասին աղբյուրագիտական հիշա-
տակություն, հայտնի է, որ չկա: Արձակագրի վեպը կառուցվում է հենց 
տեղեկության կամ «վարկածի» շուրջ՝ այն, որ Արա Գեղեցիկն ու Շամի-
րամը հանդիպել և երկար ժամանակ սիրել են միմյանց, ավելին, ըստ 
Խալափյանի վիպառասպելի1 այս երկու սիրահարներից է հենց դուրս 
եկել սերը, և այսքանով է նաև, որ երկը հավակնում է առասպելի. քանի 
որ երևույթ է կերպավորում: Հիրավի սա վիպերգ է սիրո, մահվան ու 
հարության մասին, և կերպարներն այստեղ հավերժական ռեալիաների 
առասպելական գործառույթներ են. նրանք աստվածացվում են, և քանի 
որ ավելի շատ օժտված են հեթանոս աստվածների գծերով, քան մարդ-
կային կամ հերոսական հատկանիշներով, ինչպես Նաիրի Զարյանի դի-
ցապատմական ողբերգության մեջ, օրինակ, որում Արան ոչ թե աստ-
ված է, այլ վեհ, բայց իր վեհության մեջ դիցապատմական մի հերոս: Եվ 
Շամիրամը նույնպես: Խալափյանի վեպում նրանք թվում են աննյութ, 
անհողեղեն և անմարմին. ավելի շատ երևույթների բնութագրեր են, 
քան մարդկային կերպարներ: Այսպես, Շամիրամը Օնեսին թվում է 
երազ, Արան էլ, թվում է, Շամիրամի պատրանքն է, և նրանց հանդի-
պումն իրականում բնավ չի էլ կայացել:  

Հեղինակը վեպն սկսում է Շամիրամի աստվածային ծագման մա-
սին պատմող առասպելով: Մայրը՝ արգասավորության ու պտղաբերու-
թյան Դերկետո աստվածուհին, իբրև թե սիրո և գեղեցկության աստվա-
ծուհի Ափրոդիտեին հանդիմանում է անպարկեշտ բարքի համար. 
«Վայե՞լ է աստվածուհուն այդ անպարկեշտ վարքը, անհագուրդ տռ-
փանքը, քո Հեփեստոս ամուսնուն ամեն քայլափոխի դավաճանելը, 
մի՞թե կարելի է օրնիբուն զբաղվել մարմնական հեշտանքի ու հաճույքի 
խաղերով» (8): Եվ իբրև թե, Ափրոդիտեն պատասխանում է նրան. «Դու 
արգասավորության ու պտղաբերության աստվածուհին ես, Դերկետո, 
քո շնորհիվ է, որ աշխարհ է գալիս ամենայն բարիք ու ծնունդ, կենդա-
նությունն ու բուսականությունը քեզ են պարտական իրենց գոյությունը, 
և չգիտես - անտեղյակ ես, որ այդ ամենի հիմքը սերն է, ամենամեծը 

                                                 
1  Մեր կարծիքով ժանրային բնորոշման նման եզրերը կարող են հարստացնել 

վեպի ժանրի մասին պատկերացումները: 
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վայելքներից, որ միայն աստվածներին է տրված… Մարդն իր գոյության 
իմաստը միայն սիրո միջոցով է, որ կարող է ընկալել, սակայն աստված-
ներն արգելել են նրանց ճաշակել այդ քաղցր ու դառն ըմպելիքը, որ-
պեսզի նրանք մշտապես մնան անասնական աշխարհում» (9): Եվ ըստ 
Խալափյանի, Ափրոդիտեն այնպես է անում, որ Դերկետոն սիրահարվի 
առաջին պատահած մահկանացուին՝ «արևից խանձված դեմքով» մի 
ողորմելի շրջմոլիկի, որից էլ մայրանում և աշխարհ է բերում Շամիրամ 
դստերը, ապա լքում նրան:  

Շամիրամը, փաստորեն, ներկայացվում է որպես սիրո ծնունդ, որ-
պես արգասավորության և պտղաբերության աստվածուհու մարդկային 
մարմնի մեջ հայտնված դուստր՝ ըստ Խալափյանի մահկանացուների 
սրտում սերը տարածելու առաքելության համար աշխարհ կոչված, քանի 
որ մինչ այդ սերը ճանաչելու բերկրանքն աստվածներին էր տրված 
միայն: Շամիրամին կերակրում են աղավնիները, մինչ նրան կգտնեն 
արքայական հոտերի ու նախիրների վերակացու Սիմմայի հովիվները և 
կհանձնեն իրենց տիրոջը: Սիմմայի անունով էլ երեխային անվանում են 
Սեմիրամիս, իսկ աղավնիների աղերսով նաև՝ Շամիրամ: Արքունի 
գրագրապետ Օնեսը, լսելով տասնհինգամյա Շամիրամի գեղեցկության 
մասին, գալիս և նրան դարձնում է իր կինը: Օնեսը պատմական ան-
ձնավորություն է, Նինոս արքայի օրոք ասորական արքունիքի խորհրդի 
անդամների մեջ առաջինը և նշանակված է եղել Սիրիայի կառավարիչ1: 
Շամիրամը, կարծես, զգում է, որ Օնեսի կինը լինելով, ավելի բարձր է 
նրանից, անընդհատ հետաքրքրվում է արքայի գեղեցկությամբ, ամուս-
նու հետ գրեթե չի խոսում և աշխուժանում է միայն արքայի անունը լսե-
լիս. կանացի անզուսպ մի հետաքրքրություն է հասունանում նրա մոտ՝ 
տեսնելու արքային, որ գեղեցիկ է «ավելի՝ քան անցյալի, ներկայի ու 
գալիքի բոլոր տղամարդիկ. նա մեծագույնն է արքաների մեջ, և դա նրա 
ամենամեծ գեղեցկությունն է: Նա հաղթող է, նրա զայրույթից երկրներ 
են խանձվում ու հրկիզվում: Նրա բարեհաճությունից անապատներ են 
ծաղկում: Նրա մատի շարժումը հազարների ապրելու ու չապրելու նշան 
է: Նա գեղեցիկ է, բարի է, ցասկոտ է, ներող է ու չներող, նրա հայացքը 
կայծակ է, ամեն մի շարժումը՝ երկրաշարժ: Առյուծներն անգամ հնա-
զանդ են նրա ձայնին, նրա հրամանով նժույգները թևավոր են դառնում 
ու ճախրում օդում: Նա անհաս է, սլանում է փոթորկից արագ, հողմից 
վայրագ ու վրահաս է ամենուր արեգակի լույսի նման» (16),– ինչպես 

                                                 
1  Դ. Սիկիլիացի, Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, 14, Հին 

հունական աղբյուրներ, Ե., 1985, էջ 10: 
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բնութագրում է նրան Օնեսը: Խալափյանն անշուշտ օգտվել է Դիոդորս 
Սիկիլիացու այն հաղորդումից, թե Նինոսը, լսելով դեռատի կնոջ գեղեց-
կության մասին, Օնեսին և նրա կնոջը կանչում է իր մոտ և Շամիրամի 
գեղեցկության հմայքով դյութված՝ վերջինիս դիմաց Օնեսին կնության է 
առաջարկում իր Սոսանե դստերը1: Օնեսն արքային ներկայանալու ժա-
մանակ հուզված է, իսկ առաջին անգամ արքունիք ոտք դրած «Շամի-
րամն այնպես հանգիստ էր, անգամ անտարբեր, ասես առաջին անգա-
մը չէր արքունի մեծ պալատներում, այս վերամբարձ, գունազարդ խո-
րաքանդակներով պատերը, նկարկեն հատակը, ոսկեզօծ իրեղենը, որ 
ճոխության ու հարստության պատրանքի համար ցուցադրվում էին 
ամեն քայլափոխի, ջահերի տատանվող լույսերից կենդանացած ար-
ձանները, որ Աշուրի իրականությանն առասպելական իմաստ էին հա-
ղորդում, մնջորեն անցուդարձող սպասարկուները, թվում էր այս ամենը 
վաղուց տեսած ու ձանձրացած» (28):  

Արքայի հետ խոսելիս Շամիրամն ինքնավստահ է, համարձակ ու 
աներկյուղ, սեփական գեղեցկության ու հմայքի բացառիկ վստահու-
թյամբ կամ «կանացի այն ինքնավստահությամբ, որ թեկուզ մեկն ար-
քա, մյուսը հասարակ հովվի աղջիկ, ամենագլխավորում, որ վերաբե-
րում է էգ ու որձին, տղամարդուն ու կնոջը, ինքը հավասար է՝ հավասա-
րի հետ, գուցե ավել» (24): Բավական անբռնազբոսիկ է Շամիրամի կեց-
վածքն ու վարքը Նինոսի առջև, և արքան ինքն էլ է զարմացած նրա այս 
հանդարտության ու անխռովության վրա, երբ ուրիշ մեկը կկորցներ խո-
սելու ընդունակությունը: «Արքան ասես արքա չէր այստեղ, այս ամենի 
տերուտիրականը ինքն է: Օնեսը չէր դադարում ամեն առիթով զարմա-
նալ Շամիրամի վրա, բայց այդ օրը նրա զարմանքը սահման չուներ» 
(28-29): Եվ Օնեսի հարցին, թե ինչու չի հուզվում արքային տեսնելուց 
առաջ, դեռատի կինը պատասխանում է այսպես. «Ինձ ի՜նչ արքաները, 
եթե ես տեսել եմ աստվածներին» (29): Ն. Զարյանի «դիցապատմական 
ողբերգության» մեջ, Շամիրամը մարդկային կրքերով օժտված, վավա-
շոտ մի բռնակալ է, որ կարող է զայրանալ, երբ Արան մերժում է իրեն, 
իսկ Խալափյանի վեպում անընդհատ զարգանում, խորանում է այս կեր-
պարի աստվածային ծագումն ու բնույթը հաստատող գիծը: Դառնալով 
թագուհի՝ նա հովանավորում ու խրախուսում է իր նաժիշտների 
սիրային արկածները, ինչպես սիրո հովանավոր մի աստվածուհի, 
խանդում է Նինոսի կանանց հավատարմությունն իրենց ամուսնուն և 
նույնիսկ նրանց դրդում անհավատարմության: Սա կերպարի նոր 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 21: 



158 
 

մեկնակերպ է. Խալափյանի կերտած Շամիրամը վավաշոտ է և «շամ-
բշոտաշուրթ», նա «գութ չունի, մեռնողները նրան չէին վշտացնում, ծն-
վողներն ուրախացնում, ո՛չ տափաստանի ավազը երկինք հանող փոթո-
րիկներից էր սոսկում, ո՛չ բերկրում ծիածանի ու արևի լույսերի խառը 
խաղով» (29): Նա վեր է այն ամենից, ինչ մարդկային է և երկրային, 
նրա հանդարտությունն «օլիմպիական» անխռովություն է, իսկ կիրքն ու 
ցանկասիրությունը՝ սիրո դիցուհու երկնային պահանջմունք: Երբ Արան 
ուզում է հեռանալ հայրենիք ու լքել նրան, Շամիրամը ծնկաչոք աղեր-
սում է չհեռանալ, չի զայրանում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Արան, 
ձանձրացած նրա սիրուց և կարոտելով իր հողը, վերադառնում է հայրե-
նիք: Մինչդեռ Զարյանի դրամայում Շամիրամը զայրանում և պատե-
րազմ է հայտարարում Արային. ահա այս ցասումն է, որ սիրատարփ 
Շամիրամի մեջ չի գտնում արձակագիրը:  

Այսուհանդերձ, ուշագրավ մի համընկնում Զարյանի դրամայի հետ, 
որտեղ Շամիրամի մասին ասվում է. «Դեմքով մի աղավնի է նա, հոգով՝ 
առյուծ»: Առյուծի և աղավնու պատկերներն ու համեմատություններն ան-
ցնում են նաև Խալափյանի վեպով, իսկ ահա ինչ է ասում, ասես, Զարյա-
նի տողերին ծանոթ Օնեսը Շամիրամին. «Օ՜, Շամիրամ, դու ավելին ես, 
քան առյուծ և մեր անհաղթ արքան վաղ թե ուշ քո որսաբաժինն է դառ-
նալու» (43): Նույնիսկ կարծես Զարյանի դրամայի ռիթմով է ասված: Այս-
պես, կարևոր է, որ այս կնոջ հետ վեպում կապվում է հենց սիրո և մահ-
վան սկիզբը: Նինոսը հանկարծ երիտասարդանում է, ամեն գիշեր նա 
մեռնում-հառնում է: Նա ճանաչում է սերը և գիտակցում հանկարծ, որ 
ինքն այլևս արքա չէ, այլ ստրուկ. «Ես արքա եմ ու արքա չեմ, դու ես: Սի-
րելը վայել չէ արքաներին, սիրո ստրուկը դարձյալ ստրուկ է, դա մահացու 
է արքաներին, և ես չգիտեմ վաղվա իմ օրը: Թող չքվի սերը» (37): Այս 
խոսքերը հիշեցնում են Ավ. Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի. 
«Այդ քաղցր թույնը, որով արբողը ստրուկ է դառնում և կամ բռնակալ» 
տողը: Վեպում, քանի որ այն դիցապատմական սիրավեպ է, իսկ ժան-
րային որոշարկումն ընթերցում է առաջարկում, սիրո փիլիսոփայությունը 
նորանոր կողմերով է բացահայտվում: Ինչպես դիպուկ նկատել է գրակա-
նագետ Ս. Մարգարյանը, Խալափյանն այս վեպում «սիրո զգացմունքի 
տարերքը» հասցնում է «մինչև կեցության բացարձակ հասկացության: 

Շամիրամն, ըստ այս սիրավեպի, առաջին անգամ սեր է բերում 
աշխարհ, բայց սերը դեռ չի ճանաչում, և այսպես է Խալափյանը բա-
ցատրում նրա անհագուրդ կիրքն ու ցանկասիրությունը. մինչև սիրո 
լույս աշխարհ գալը սերը շփոթել են կրքի հետ: Այդպես է սիրո էությունը 
գեղեցկուհի խեթուհին բացատրում սիրուց անտեղյակ Արային. «Ես 
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կրքով վառյալ եմ ընդ քեզ»: Շամիրամը չի հագենում, որովհետև փնտ-
րում է, ձգտում է գտնել ու ճանաչել սերը, և ճանաչելուց հետո նա հավա-
տարիմ կին է, հավատարիմ է իր Արային: Եվ դրա համար էլ, մինչև 
Արային հանդիպելը, նա մահ է բերում բոլոր նրանց, ովքեր սիրել են 
իրեն: Մահը և այս կերպարը նույնական են դառնում. մահանում են պա-
տանի հովիվը, որի հետ կենակցել է դեռահաս Շամիրամը, Օնեսի աշա-
կերտ Գադիշոն, Նինոսը, և ընդհանրապես «հնադարի առաջին բռնատի-
րուհին» «սիրում էր ձեռքից ձեռք անցնել, բայց երբ հասնում է, կատաղու-
թյան, մտքով ինչ էր անցնում, փայլատակում էր կարճ թուրը նրա ձախ 
ձեռքին, քանզի նա ձախլիկ էր, և հերթական տարփածուն թավալվում էր 
մի կողմ» (51): Այստեղ նույնանում են երկու խոշոր բնազդական մղում, 
որոնց ետևում կանգնած են Էրոսն ու Թանատոսը՝ հոգեվերլուծության 
անկյունաքարային այս հասկացությունները՝ իբրև կյանքի առաջմղիչ 
ուժեր կամ հիմնական բնազդներ: Շամիրամը սեր կամ մահ է տենչում: 
«Մահ կամ սեր: Բայց դա նույնն է» (83),– ասում է նա՝ Արայի մասին մտո-
րելիս: Եվ Շամիրամը չի ճանաչում սերը, մինչև չի լսում Արա Գեղեցիկի 
կամ Դիարայի մասին, իսկ ճանաչելով իսկական սերը, «մեռնել տենչա-
ցող Շամիրամը սկսեց հառնել» (55): Առանց սիրո մեռնելու այս մոտիվը 
կա նաև Ն. Զարյանի դրամայում, բայց այնտեղ չկա հարության գաղա-
փարը:  

Արայի մասին Շամիրամին հայտնում է Օնեսը, որ իր կնոջը տալով 
արքային, դառնալով արքունիքի առաջին մարդն ու արքայի Սոսանե 
դստեր ամուսինը, Շամիրամի համար ուզում էր վրեժ լուծել արքայից: 
Շամիրամը սիրահարվում է Օնեսի նկարագրած տեսլական կերպարին: 
Արային նախ իր երազներում է տեսնում, և նրա պատկերացումները 
«մանուկ արքայի»1 մասին, ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ պատկերացում մեռնող 
և հարություն առնող բնության մասին.  

«– Ահա ես տեսնում եմ լեռնոտ մի երկիր,– ասում է Շամիրամը:– 
Ահա մի լեռ, որի լանջին նա զբոսնում է ու նրա ոտքերի կոխած տեղե-
րում ծաղիկներ են բուսնում, ու եղնիկները գագաթներից իջնելով թռչ-
կոտում են այդ ծաղկունքի մեջ, թռչունները թևածում են նրա շուրջն ու 
գեղգեղում, ցամաքած ակունքներից աղբյուրներ են ցայտում: 

– Դա գարունն է, տիրուհի, որ եկել է,– ասում էին նաժիշտները: 
– Նա աստված է, նա իմն է, միայն իմը, ես նրանն եմ, միայն նրանը: 
 …Մի օր էլ Շամիրամը տրտմալի հառաչեց. 

                                                 
1  Արային «մանուկ արքա» է անվանում Վահան Տերյանը. Խալափյանի վեպում 

Արան արքայազն է: 
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– Նա մեռավ: Ձմեռ է, ձյունը ծածկել է լեռները, ծաղկունքը թոռո-
մել, առուները քնել են սառցի տակ, թռչունները՝ չվել: Անասելի տխրալի 
է լեռներում և նա թախծից մեռավ: Մեռա՞վ, թե՞ քուն մտավ: Բայց ես 
նրան տեսնում եմ մեռած: 

– Տիրուհի, մի՞թե աստվածները մեռնում են: 
– Նա այն աստվածն է, որ մեռնում է ու կրկին հառնում գարնան 

հետ: Նրա սիրտը տրտմում է առանց լույսի, առանց գարնանային գույ-
ների, թռչունների ճռվողյունների: Նա մեռնում է առանց սիրո, նրա սիր-
տը տխրում է մենությունից, աշխարհի ամայի տաղտուկից նա մեռնում է 
և հողի տակ սպասում է գարնան զարթոնքին: 

Եվ ասես ինքը ևս մեռած էր, սուգ էր պահում և ասում, թե ինքը ևս 
մեռած է, ինքը չկա առանց այդ անհայտ թագավորի, որն ապրում է հե-
ռու լեռնոտ երկրում: 

– Իմ տափաստանը լեռներ է կարոտում, իսկ լեռները չգիտեն, որ 
ինչ-որ տեղ կարոտող տափաստան կա: Նա մեռած է: Ես մեռած եմ: 
Նրա հետ ես ևս կհառնեմ» (56): 

 Շամիրամի հորդորով Արային հոր հետ կանչում են Նինվե: Շամի-
րամը խուսափում է հանդիպել պատանուն, իսկ Նինոսն, իմանալով Շա-
միրամի սիրո մասին, գիշերով Արայի մոտ է ուղարկում արքունի ամե-
նագեղեցիկ կնոջը՝ Բուցի-Հուրիին, որ անչափ նման է Շամիրամին և 
վավաշոտությամբ չի զիջում նրան: Արտապատկերման այս հնարքը վե-
պում խաղարկվում է քանիցս. ահա արքայի պալատի բարձր դռները 
հսկող վիթխարահասակ երկու խափշիկները, «այնքան նման, ասես 
մեկն արտացոլում է մյուսին» (30), ահա բաց երկնքի տակ մի լիճ՝ «եր-
կու երկնքի պատրանք» (30). պատկերները կրկնօրինակվելով, ասես, 
առասպելականի և հեքիաթայինի մթնոլորտ են ստեղծում, գրողը վար-
պետորեն հնագույն քաղաքակրթության կոլորիտ է ստեղծել: Ինչպես 
նկատել է Ս. Մարգարյանը, Խալափյանն այստեղ հանդես է բերել «ժա-
մանակի ու միջավայրի խոր զգացողություն»1: Շեշտենք՝ ոչ այնքան 
իմացություն, որքան զգացողություն:  

Եվ այսպես Արան մերժում է Բուցի-Հուրի անունով կնոջը: Այստեղ 
ահա, երևում են Տերյանի և Զարյանի տողերից մեզ ծանոթ Արայի 
խառնվածքի գծերը՝ Արան հպարտ է և չի հանդուրժում, որ «կեղծ Շամի-
րամը» հրամայի իրեն. «Ինձ մի հրամայիր, թեկուզ թագուհի ես, ես ինքս 
եմ արքայազն» (67): Արան առաքինի է նաև, քանզի գիտակցում է, որ 
իր առջև մերկացողն ուրիշի կինն է, իսկ ինքը հյուր է սոսկ: Նինոսը, 

                                                 
1  Մարգարյան Ս., Պատմության ժամանակը, Ե., 2000, էջ 126: 
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իմանալով Արայի առաքինության մասին, հանդարտվում է և առյուծի 
որս կազմակերպում: Արայի կերպարում ևս շեշտված է մահվան բնազ-
դական մղումը: Եթե Շամիրամը սիրո կամ կրքի մեջ է փնտրում մահ-
վան, անգիտանալու, չգոյության բերկրանքը, ապա Արան, որպես արա-
կան սկիզբ, մահվան բնազդն ուղղում է ռազմի, որսի, վտանգի, քանի 
դեռ չի ճանաչել սերը, որ հարության խորհուրդն է:  

Ասացինք, որ Արան ևս աստվածային գծերով է օժտված, և ոչ 
միայն Շամիրամի ընկալումներում: Նա կանանց հանդեպ ձգտում չունի, 
քրմերը նրա մասին ասում են, թե հողեղեն չէ, թե «հողածին կանանց 
կարոտը չէ, որ տխրություն է բերում նրան, նրա մտքերն աստղերի հեռ-
վում են» (74): Երբ արդեն վեպի վերջում Շամիրամն իմանում է, որ 
Արան որդի է ունեցել՝ Արայան Արան, այսպես է ասում. «Դիարան որդի՛ 
ունի: Մի՞թե Դիարան հողեղեն էր» (160): 

Շամիրամը տեսել է աստվածներին, իսկ Արայի մտքերն աստղային 
հեռուներում են թափառում: Եթե Շամիրամի սերը տղամարդկանց հա-
մար մեռնել-հառնել է, ապա Արան թշնամու վերքերին պատերազմի դաշ-
տում սպեղանի է դնում, «իսկ սրա բացատրությունը ոչ ոք չուներ» (74): 
Բացատրությունն Արայի աստվածների զարմից սերելն է: Այս երկու կեր-
պարի մեջ էլ ընդգծվում է երկնային ծագումը: Ինչ վերաբերում է բոլոր 
այն տղամարդկանց, որոնց Շամիրամի սերը մահ է բերել, ապա դա բա-
ցատրվում է նրանց մահկանացությամբ, և Արան է միայն, որ հարություն 
է առնում, քանի որ մեռնող-հարություն առնող աստված է, ուստի չէր կա-
րող հարություն պարգևող աստվածությունը օժտված չլինել նաև հարու-
թյուն առնելու շնորհով: Այս է պատճառը, որ Մանուկ Աբեղյանը նշում է, 
թե Արան հարություն է առել ըստ ժողովրդական հավատալիքների1, իսկ 
Խորենացու առասպելում, ինչպես գիտենք, Արան հարություն չի առնում: 
Արան Հարություն է առնում նաև Խալափյանի վեպում, բայց այդ հարու-
թյան գեղարվեստական վարկածին դեռ կանդրադառնանք:  

Եվ այսպես առյուծի որսի ժամանակ Նինոսն անհետանում է: Շամի-
րամն Արային պահում է իր մոտ, որպեսզի ազատորեն վայելի նրա սերը: 
Մեռնող Շամիրամն սկսում է հարություն առնել, նա մոռացել է բոլոր 
տղամարդկանց. «Ես չեմ հիշում որևէ տղամարդ»,– ասում է Շամիրամը և 
հավատում, որ մինչև Արան, դեռ «ոչ մի տղամարդ չի մոտեցել իմ մարմ-
նին, բացի նա, որի համար ծնվել եմ իմ աստվածուհի մորից» (110): Սա 
առաջին անգամ իսկապես սիրող կնոջ այն հոգեբանությունն է, որով 
կինն իրեն զգում է անաղարտ: Շամիրամը կորցրել է հիշողությունը, 

                                                 
1  Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Գ, Ե., 1968, էջ 43: 
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«մոռացել» իր անունը. «Ինչի՞ս է պետք որևէ անուն, անգամ իմ անունը 
պետք չէ ինձ, ես ապրում եմ առանց անցյալի ու անվան» (111), նա այլևս 
թագուհի չի զգում իրեն. «Ես ոչինչ չունեմ, աշխարհի ամենաաղքատ կինն 
եմ ես, բայց ամենաերջանիկը, քանի որ սիրող կին եմ ու ամեն ինչ ունեմ 
այլևս» (111): Նա կորցրել է իր ես-ի գիտակցումը, սերը ինքնամոռացում է, 
և առհասարակ այն, ինչ կարելի է ասել սիրո մասին, կարելի է ասել Շա-
միրամի մասին: Շամիրամը սիրո անվանումն է հենց, սիրո հատուկ անու-
նը: Արան ու Շամիրամը օրուգիշեր սիրում են իրար, և նրանց սերը մահ-
կանացուների սեր չէ, դրա համար էլ նրանց ոչ ոք չի գտնում. «Արային 
պահողը Շամիրամն էր, նրանից բաժանվել չկա, Շամիրամից դեռ ոչ ոք 
ողջ ու կենդան չի բաժանվել, բանբերներն էլ նույնն էին ասում, Շամիրա-
մի այս սերն ուրիշ է, նրանք այնպես են սպասել իրար, կարծես մեկը պի-
տի իջներ երկնքից կամ մյուսը երկինք պիտի բարձրանար նրա մոտ. 
«Ուստի մի՛ հարցրեք, թե որտեղ են նրանք:  

Շամիրամի ու Արայի հանդիպման մասին կան տարբեր պատմու-
թյուններ, մեկն էլ հայկական առասպելն է, ըստ որի սիրահարները չեն 
հանդիպել առհասարակ կամ նրանց հանդիպումը նման է աստղի ու մո-
լորակի հանդիպմանը երկնքում, լոկ երկրից նայողին է թվում, թե երկու 
լուսատու, մի տղամարդ ու մի կին երկնքում եկան ու անցան իրար 
վրայով, բայց իրականում նրանք մնում են իրարից նույնքան հեռու, որ-
քան եղել են, և ով կասի, թե կինն ու տղամարդը հանդիպում են առհա-
սարակ, թվում է միայն, թե հանդիպեցին, անչափ մոտ լինելով՝ անչափ 
հեռու են նորից, և հենց սրա մասին են սիրո բոլոր պատմությունները» 
(102): Եվ Շամիրամն ու Արան որքան էլ հանդիպեն, որքան էլ սիրեն մի-
մյանց, մնում են օտար: Արան ձանձրանում է, կարոտում իր հայրենիքը, 
նա ինքն իրեն նմանեցնում է վանդակում փակված թռչնակի, որին 
տանտերը սիրում է դայլայլի ու սիրուն փետուրների համար: Նա զգում 
է, որ օտար է բոլորին, և բոլորն օտար են իրեն այդ հողում: Արան օտա-
րության մեջ, առանց իր հողի, մեռնում է, ինչպես արմատից հանված մի 
տնկի: Նա մեռնում է առանց հայրենի հողի: Արան առաջարկում է Շա-
միրամին մեկնել իր երկիր, քանի որ «հպատակին սիրելն անհնարին է, 
տիրակալին սիրելը՝ բնական» (127): Խալափյանի մշակումն իր թևավոր 
արտահայտություններով Զարյանի մշակմանը բնավ չի զիջում, և 
հղկված ձևակերպումների առումով մոտ է Զարյանի գործին: Մեկ ուրիշ 
տեղ հայրենիք մեկնել ցանկացող Արան այսպես է ասում Շամիրամին. 
«Սերը հավասարների երջանկությունն է, մենք հավասար չենք» (136):  

Արան, ինչպես գրեթե առասպելի բոլոր մշակումներում, իմաստուն 
է, խոհեմ ու ողջամիտ. երբ Նինոսի երեք զավակները դավադրություն 
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են կազմակերպում և պահանջում թագավորությունը, սպառնալով, թե 
թագուհին ու նրա սիրեցյալը թանկ են վճարելու արքայի արյան համար, 
Արան այսպես է ասում Շամիրամին. «Ես պետք է մեկնեմ այստեղից՝ 
հանուն քո երկրի խաղաղության» (126-127): Բայց Շամիրամն Արայի 
երկրից ծառեր ու ծաղիկներ է բերում և առժամանակ ստիպում մոռանալ 
հայրենի կարոտը: Արան, մնալով Ասորեստանում, Շամիրամի և Նինոսի 
որդի Զամեսեսին նիզականետության արվեստ է սովորեցնում: Զամեսե-
սը, կամ Զամեսոսը, ըստ աղբյուրների, Նինոսի և Շամիրամի որդին է1, 
մինչդեռ վեպում հիշատակված Հյուդասպեսը Շամիրամի որդին է ոչ թե 
Նինոսից, այլ Օնեսից2: Արայի և Զամեսեսի (անվան տարբերակն ըստ 
Խալափյանի) միջև թշնամություն է հասունանում: Կարճ ժամանակ անց 
Զամեսեսը մահափորձ է անում մոր դեմ՝ նրա վրա նետ արձակելով և, 
քանի որ, ըստ Աշուրի օրենքի, չի կարելի կանխել արքայազնի արձա-
կած նետը, ապա Զամեսեսը հարձակվում է Արայի վրա, իսկ Շամիրամն 
անպատվում է որդուն: «Շամիրամը քաղաքական երկու նպատակ էր 
հետապնդում. որդուն՝ Աշուրի ապագա արքային դաժանության մեջ դա-
տապարտելով, արդարացնում էր նրա մեկուսացումը, հետևապես և գա-
հին առժամանակ ևս տիրելու իր իրավունքը, ապա թե իր սիրեցյալին 
բաբելացիների աչքում ներկայացնում էր որպես նրանց փրկիչ» (133):  

Մի օր Արային գաղտնի այցելում է նրա դայակ Հրարը, որին Արան 
մոռացել, բայց հանկարծ հիշում է. Հրարը հայոց արքայի և թագուհու 
մահվան բոթն է բերել. նրա այցը հիշեցնում է նաև Ավ. Իսահակյանի 
«Հայրենի հողը» լեգենդը: Ասպատակության է ենթարկվում երկիրն 
առանց արքայազնի. «Խեղճ տարաբախտ արքայազն, չկա նաև քո թա-
գավորությունը, հայրենիքդ օտարների ոտնատակ է… Քո հայրենիքը 
փլատակների տակ է, այլևս տղաներն ու աղջիկները չեն խմբերգում ու 
փառաբանում գարունն ու զարթոնք բերող իրենց աստծոն: Մեռյալ է 
այլևս քո հայրենիքը, մարդիկ հողը լքելով հեռանում են, ասելով, թե 
պաշտպան չունեն, մեր աստվածը մեռավ և այլևս հարություն չի առ-
նում» (138): Հողը մեռնում է առանց Արայի և Արան ինքն էլ հայրենիքի 
համար մեռյալ էր և ահա հարություն է առնում: Մարդու և հողի կապը, 
ինչպես գիտենք, հայ գրականության առանձնահատուկ թեմաներից է, 
սկսած Փավստոս Բուզանդից մինչև Խալափյան, որ ուշագրավ առասպել 
է ստեղծում, առասպելի նոր մեկնություն: Արան մեռնում է, Շամիրամն իր 

                                                 
1  Արծրունի Թ. և Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, Ե., 1985, էջ 57: 
2  Սիկիլիացի Դ., Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, 14, Հին 

հունական աղբյուրներ 2, 1985, էջ 21: 
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«առնալեզներին» հրամայում է կենդանություն տալ Դիարային, բայց 
նրանք անուժ են գտնվում կյանքի կոչել հերոսին: Գրողը հարալեզներին 
խորամիտ նկատառումով է փոխարինել գռեհիկ «առնալեզներով»՝ ցույց 
տալու համար, թե կիրքը, առանց սիրո, անկարող է հարություն տալ մե-
ռյալ պատանուն: Արայի դին գողանում և բերում են հայրենիք, ձմեռն 
անցնում է, գալիս է գարունը, տարածվում է լուրը, թե «Հայաստանի հո-
ղը հասնելով, հայոց թագավոր Արա Գեղեցիկը հարություն է առել, 
նրան կյանք տվող հողը կրկին կյանք է պարգևել նրան, նա ելել ու քայ-
լել է, մնացած ճանապարհը գնալով ոտքով ու զրուցելով իր ուղեկիցնե-
րի հետ ու դիտելով շրջակայքը» (157): Այսպիսին է Արայի հարության 
խալափյանական առասպելը: Այստեղից է սկսվում Մովսես Խորենացու 
հաղորդած առասպելի վիպականացումը, բայց Խալափյանի մոտ ոչ թե 
Շամիրամն է Արայի դեմ ելնում, այլ նրա որդի Զամեսեսը: Արան տիրա-
նում է իր երկրին, ամուսնանում Նվարդի հետ, կերպար, որ վեպում չի 
երևում: Բայց Շամիրամի շնորհիվ է, որ Արան ճանաչել է սերը: Պատա-
հական չէ, որ հայ ժողովուրդը, հիշեցնում է հեղինակը, սիրեց Շամիրա-
մին: Մորը սպանել ցանկացող Զամեսեսին Օնեսն ասում է. «Մի՛ սպա-
նեք Շամիրամին, նա էր, որ սերն աշխարհ բերեց» (173): Եթե Շամիրա-
մը նույնացվում է սիրո հետ, ապա Արան «հենց նույն հայ ժողովուրդն է, 
նրա հոգևոր ու մարմնավոր կերտվածքի նախաստեղծ տիպարը» 
(169),–գրում է Խալափյանը: Հեղինակը ոչ միայն «նոր առասպել» է 
ստեղծում, այլև առասպելի նոր մեկնություն է տալիս, մեծ ծանոթ առաս-
պելին նայում այլ տեսանկյունից:  

Զ. Խալափյանը վեպում պատկերային ուշագրավ լուծումներ է 
գտել: Այսպես, պատմագրության մեջ Նինոսի վախճանից բացի նշվում 
է նաև նրա Կրետե կղզի փախչելու վարկածը1: Խալափյանի մոտ Նինո-
սը Շամիրամի կողմից առյուծների որսի ժամանակ փակվել է լաբիրին-
թոսում: Այս լաբիրինթոսի պատկերը հեղինակին հավանաբար հուշել է 
Կրետե անունը, որ հայտնի է Դեդալոսի կառուցած առասպելական լա-
բիրինթոսով, գուցե նաև իննսունականներին առաջին անգամ հայերեն 
թարգմանված արգենտինացի գրող Խորխե Լուիս Բորխեսի պատկեր-
ները՝ արքա և լաբիրինթոս, պատահական չէ, որ վեպի վերջը ճշգրտո-
րեն կրկնում է Բորխեսի բազմաթիվ պատմվածքներում նրա հերոսների 
կողմից հաճախակի կրկնվող ճակատագրին խաբելու հնարանքը և 
հատկապես «Իր լաբիրինթոսում վախճանված Աբենխական էլ Բոխա-
րին» պատմվածքը, որի հերոսն այնպես է անում, որ իր փոխարեն իր 

                                                 
1  Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Ե., 1981, էջ 61:  
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կառուցած լաբիրինթոսում սպանվի մեկ ուրիշը: Ահա և Խալափյանի վե-
պի վերջը1. «Նինոսի որդի Զամեսեսի թագավորության տարիներին Օ-
նեսը դեռ ապրում էր, ու երբ արքունի աստղագուշակները արքայի մո-
տակա հարյուր օրում մահ գուժեցին, ըստ աշուրական հնագույն մի սո-
վորության՝ ճակատագրին խաբելու համար Օնեսին նույն ժամկետով 
արքա օծեցին, և դա կոչվում էր՝ դրածո արքա: Ժամանակավոր կամ 
դրածո արքա լինելը մեծագույն պատիվ էր, որին արժանի համարվեց 
արքունի գերդաստանին այդքան մերձ պալատականը, որպես Նինոսի 
դստեր և Զամեսես արքայի քույր Սոսանեի ամուսին: Հարյուր օր նա 
տիրում էր իրական կամ ծիսական իշխանությանը, ոսկե մականը ձեռ-
քին, արքայական զգեստներով բազմում գահին, որ նրա երազանքն էր: 
Հարյուրերորդ օրը նրան գլխատեցին, արքայական պատիվներով և լա-
ցուկոծով հանձնեցին հողին: Այսպիսով գուշակությունը կատարված հա-
մարվեց և Զամեսես արքան խուսափեց ճակատագրի վճռից» (174): 

 

Բանալի բառեր. սիրավեպ, առասպել, կերպարանափոխվել, աստվա-
ծություն, գաղափարական միտում, գեղարվեստական արտացոլում, 
պատմագրական տեքստ:  

 
 

Казарян Лилит 
Роман З. Халапяна “Ара прекрасный и Шамирам” 

 
Резюме 

Роман интерпретируется в творческой системе писателя, переоце-
нивается и дает оценки в современном литературном процессе.  

 

Ghazaryan Lilit 
Novel “Ara the Beautiful and Semiramis” by Z. Khalapyan 

 
Summary 

The novel is interpreted within the writer’s artistic system, it is estimated 
and assessed in the contemporary literary process. 

                                                 
1  Թերևս ավելորդ չէ նշել, որ Օնեսն ըստ պատմական աղբյուրների ինքնասպան է 

եղել:  
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ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՆՈ 
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՐՏԱԿ  

ԵՐՎԱՆԴԱԿԵՐՏԻ ԳՈՎԵՐԳԸ՝ ՆԱԽԱՄԱՇՏՈՑՅԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՄՈՒՇ1 

 
Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրի և դպրության հարցը հատուկ 

ուշադրության առարկա է եղել դեռևս հայոց նոր այբուբենի ստեղծումից 
առաջ՝ Մեսրոպ Մաշտոցի որոնումների ժամանակ: Հայտնի է, որ երբ 
Մաշտոցը և կաթողիկոս Սահակ Պարթևը հայալեզու դպրություն ստեղծե-
լու իրենց մտադրության մասին հայտնեցին Վռամշապուհ արքային, վեր-
ջինս նրանց հաղորդեց, որ տեղյակ է Միջագետքի հյուսիսում պահպան-
ված հայոց հին գրերի մասին2: Դանիել անունով ասորի եպիսկոպոսից 
բերված գրանշանները, սակայն, չբավարարեցին խնդրի լուծմանը, և Մաշ-
տոցը ձեռնամուխ եղավ նոր գրային համակարգի ստեղծմանը: 

Նոր ժամանակների գիտության մեջ այն եղել է բուռն քննարկումների 
առարկա: Մատենագրական հաղորդումների և հնագիտական նյութերի 
ուսումնասիրությունը, ի վերջո, թույլ տվեց ոչ միայն վերականգնելու Հա-
յաստանի նախամաշտոցյան դպրության պատմության ընդհանուր պատ-
կերը, այլև դասակարգելու այն ըստ ծագման և պատկանելության, ըստ 
գրահամակարգի բնույթի, ըստ գրանշանների արտաքին տեսքի, ըստ ար-
ձանագրությունների բովանդակության և ըստ ժանրերի3:  

                                                 
1  Այս հրապարակումը ծնունդ է առել Հայաստանի նախամաշտոցյան գրականու-

թյան շուրջ երկու հեղինակների քննարկումների արդյունքում: Հոդվածի առաջին` 
գլխավորապես պատմագիտական վերլուծության հատվածի հեղինակն Արտակ 
Մովսիսյանն է, իսկ երկրորդ` բանասիրական հատվածինը` Վանո Եղիազարյանը: 

2  Այդ են միաբերան վկայում ինչպես հինգերորդ դարի, այնպես էլ հետագայի 
պատմիչները (Կորյուն, գլ. Զ; Մովսես Խորենացի, գիրք Գ, գլ. ԾԲ; Ղազար 
Փարպեցի, դրվագ Ա, գլ. Ժ-ԺԱ և այլն): 

3  Հայաստանի նախամաշտոցյան դպրության մասին վերջին և առավել ամփոփ 
ուսումնասիրությունները տե՛ս Մովսիսյան Ա., Նախամաշտոցյան Հայաստանի 
գրային համակարգերը, Ե., 2003; Մովսիսյան Ա., Հայկական մեհենագրություն, Ե., 
2003; Եղիազարյան Վ., Ակնարկներ հայոց նախամաշտոցյան գրականության, Ե., 
2011; Եղիազարյան Վ., Հայ հին գրականության պատմություն, Ե., 2014, էջ 11-171: 
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Մասնավորապես, ըստ արձանագրությունների բովանդակության՝ 
Հայաստանից հայտնաբերված նախամաշտոցյան շրջանի արձանագ-
րությունները բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ 

1. արքայական արձանագրություններ՝ նվիրված աստվածների 
պաշտամունքին, 

2. ռազմական արշավանքների նկարագրություններ, 
3. թագավորական նախնիներին ձոնված գրակիր կոթողներ, 
4. թագավորական իշխանության և արքայի անձի աստվածացմա-

նը վերաբերող արձանագրություններ, 
5. արքայական հիշատակարաններ քաղաքների ու շինությունների 

(հատկապես՝ սրբավայրերի) հիմնադրման ու բարեկարգման մասին, 
6. արձանագրություններ զանազան ծեսերի, արարողությունների 

(այդ թվում՝ մրցույթների) մասին, 
7. նոր օրենքներ ու կարգեր սահմանող բնագրեր, 
8. արքայական նվիրատվական արձանագրություններ,  
9. թագավորական դրամների մակագրություններ, 
10. արքայական նամակագրության արձանագրումներ, 
11. հոգևոր-պաշտամունքային բազմաբնույթ բնագրեր, 
12. ժամանակագրական-օրացուցային արձանագրություններ,  
13. ընծայագրեր, 
14. բարոյա-խրատական բովանդակությամբ չափածո ստեղծագոր-

ծության հատվածներ, 
15. պատմական բովանդակությամբ չափածո ստեղծագործության 

հատվածներ, 
16. տապանագրեր (այդ թվում՝ չափածո եղերերգեր), 
17. պատկանելություն ցույց տվող արձանագրություններ, 
18.  տարողության նշաններ, 
19.  մենանշաններ, 
20. դեռևս անհայտ բովանդակությամբ գրակիր հուշարձաններ1: 
Հասկանալիորեն այս ցանկը կարող է համալրվել նոր բնագրերի 

հայտնաբերմանն ու վերծանությանը զուգընթաց: Սակայն նման համալ-
րում կարող է լինել նաև վաղուց հայտնի, բայց ուշադրությունից դուրս 
մնացած նյութերի ուսումնասիրության շնորհիվ, որոնցից մեկին նվիր-
ված է մեր այս հրապարակումը:  

Նախամաշտոցյան Հայաստանից հայտնաբերված արձանագրու-
թյունների բովանդակային ցանկում առաջին իսկ հայացքից աչքի է 

                                                 
1  Մովսիսյան Ա., Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրային համակարգերը, էջ 227-231: 
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զարնում արքաների գործերի գովաբանության ու փառաբանության, 
նրանց նվիրված օրհներգերի ժանրի բացակայությունը, որը համաշխար-
հային գրավոր մշակույթում վկայված է ամենավաղ ժամանակներից:  

Սկզբնական շրջանում գովաբանական և փառաբանության երգե-
րը, ներբողներն ու օրհներգերը ձոնվում էին աստվածներին: Սակայն 
ժամանակի ընթացքում, արքայական ընտանիքների աստվածային 
ծագման մասին պատկերացումների ամրապնդմանը զուգահեռ, դրանք 
սկսեցին ձոնվել նաև արքաներին: Արքաներին ձոնված գովերգերն ու 
հիմները մեծ քանակությամբ հանդիպում են Հին Աշխարհի գրականու-
թյան մեջ: Իբրև ժանրի հնագույն և լավագույն նմուշներ կարելի է վկա-
յակոչել Ք.ա. III հազարամյակի վերջին իշխած միջագետքյան Ուրի III 
հարստության արքաներին (Ուր-Նամմու, Շուլգի, Ամար-Սուեն, Շու-Սո-
ւեն, Իբբի-Սուեն) նվիրված գովաբանական և փառաբանության երգե-
րը1: Դրանցում գովաբանվել են ոչ միայն արքաների անձնական արժա-
նիքները, այլև կատարած գործերը, ստեղծած կառույցները: Ուշագրավ 
է, որ հենց նույն այս հարստության ժամանակաշրջանում տարիներն 
անվանակոչվել են արքաների կառուցած այս կամ այն շինության (տա-
ճարի, պալատի, քաղաքային պարսպի և այլն) անվամբ: Այդ ավանդույ-
թը շարունակվում է նաև հետագա դարերում: 

Հայաստանը դուրս չի մնացել Հին Աշխարհի գրավոր մշակույթի 
զարգացման օրինաչափություններից, ուստի ակնկալելի է, որ նշված 
ժանրն իր լայն դրսևորումներով առկա լիներ նաև նախամաշտոցյան 
գրականության մեջ: Հայոց նահապետների և արքաների արտաքինի 
գովաբանության, նրանց քաջության փառաբանման դրվագներ, 

                                                 
1  Դրանց լավագույն քննական հրատարակությունները տե՛ս Castellino G., 

Urnammu. Three Religious Texts, “Zeitschrift für Assyriologie”, 52, 1957, p. 1-57; 
Flückiger-Hawker E., Urnamma of Ur in Sumerian Literary Tradition, Göttingen, 
1999, p. 93-182; Kramer S.N., The Death of Ur-Nammu and his descent to the 
Netherworld, “Journal of Cuneiform Studies”, 21, 1967, p. 104-122; Falkenstein A., 
Sumerische religiöse Texte, 2, Ein Šulgi-Lied, “Zeitschrift für Assyriologie”, 50, 1952, 
p. 61-91; Klein J., Three Šulgi Hymns. Sumerian Royal Hymns Glorifying King Šulgi of 
Ur, Bar-Ilan University Press, 1981, p. 167-217; Pomponio F., Le sventure di Amar-
Suena, “Studi Epigrafici e Linguistici”, 7, 1990, p. 3-14; Alster B., Sumerian Love 
Songs, “Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale”, 79, 1985, p. 127-159; 
Sjöberg Å.W., Hymns to Meslamtaea, Lugalgirra and Nanna-Suen in Honour of King 
Ibbisuen (Ibbisîn) of Ur, “Orientalia Suecana”, 19-20, 1970-1971, p. 140-178 և այլն: 
Նշված բոլոր գովերգերը և հիմներն էլեկտրոնային տարբերակով տե՛ս The 
Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, 2.4.1.1 –2.4.5.5  
(http://etcsl.orinst.ox.ac.uk): 
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անշուշտ, ունենք բազմաթիվ օրինակներով1: Սակայն տարօրինակ է, որ 
չկան նրանց հեղինակած մեծ կառույցների, առաջին հերթին՝ հիմնա-
դրած քաղաքների մասին գովաբանության երգեր: 

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ուշադիր քննությունը, 
սակայն, թույլ է տալիս պարզաբանելու նախաքրիստոնեական դարաշր-
ջանում ստեղծված նման մի գովերգի գոյությունը: Պատմահայրը, ինչ-
պես հայտնի է, հատուկ դրվատանքով է պատմում մեր երկրի արքանե-
րի շինարարական գործերի մասին: Դրանցից մեկի՝ Երվանդակերտի 
կառուցման մասին Մովսես Խորենացու հատվածն առանձնանում է բա-
ցառիկ բանաստեղծականությամբ. «Քաղցր է ինձ ասել եւ յաղագս գե-
ղեցիկ դաստակերտին Երուանդակերտի, զոր յօրինեաց նոյն ինքն 
Երուանդ գեղեցիկ եւ չքնաղ յօրինուածովք: Քանզի զմիջոց հովտին 
մեծի լնու մարդկութեամբ եւ պայծառ շինուածովք, լուսաւոր որպէս 
ական բիբ: Իսկ շուրջ զմարդկութեամբն՝ ծաղկոցաց եւ հոտարանաց 
կազմութիւն, որպէս շուրջ զբբովն զայլ բոլորակութիւն ական: Իսկ 
զբազմութիւն այգեստանոյ՝ իբր զարտեւանանց խիտ եւ գեղեցիկ ծիր. 
որոյ հիւսիսային կողմանն դիր կարակնաձեւ՝ արդարեւ գեղաւոր կու-
սից յօնից դարաւանդաց համեմատ: Իսկ ի հարաւոյ հարթութիւն 
դաշտաց՝ ծնօտից պարզութեան գեղեցկութիւն: Իսկ գետն բերանա-
ցեալ դարաւանդօք ափանցն՝ զերկթերթիսն նշանակէ շրթունս: Եւ 
այսպիսի գեղեցկութեան դիր՝ անքթթելի իմն գոգցես ի բարձրաւան-
դակ թագաւորանիստն զհայեցուածսն ունի. եւ արդարեւ բերրի եւ 
թագաւորական դաստակերտն»2: 

                                                 
1  Դրանց հրաշալի օրինակներից են Հայկի, Արամի, Արա Գեղեցիկի, Տիգրան 

Երվանդյանի, Արտաշեսի, Վաղարշակի և այլոց մասին Պատմահոր երկում 
պահպանված դրվագները: 

2  «Քաղցր է ինձ պատմել նաև գեղեցիկ Երվանդակերտ դաստակերտի մասին, որ 
նույն ինքը` Երվանդը ստեղծեց գեղեցիկ և չքնաղ հորինվածքով: Քանզի մեծ 
հովտի միջին մասը լցնում է բնակչությամբ և պայծառ շինություններով, լուսավոր` 
ինչպես աչքի բիբը: Իսկ բնակչության շուրջը կազմում է ծաղկոցներ և 
բուրաստաններ, ինչպես բբի շուրջն աչքի մյուս բոլորակը: Իսկ այգիների 
բազմությունը` նման խիտ արտևանունքի գեղեցիկ գծին, որի հյուսիսային կողմի 
կամարաձև դիրքն արդարև համեմատվում էր գեղեցիկ կույսերի հոնքերին: Իսկ 
հարավային կողմի հարթ դաշտերը (հիշեցնում էին) ծնոտների գեղեցիկ 
ողորկությունը: Իսկ գետն իր երկու ափերի բարձրություններով պատկերացնում 
էր մի բերան` երկթերթ շուրթերով: Եվ այս գեղեցիկ դիրքը, կարծես, անթարթ 
հայացքն ուղղել է թագավորանիստ բարձրավանդակի վրա: Արդարև բերրի և 
թագավորական դաստակերտ» (Մովսես Խորենացի, գիրք Բ, գլ. ԽԲ): 
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Մովսես Խորենացին հստակորեն նշում է, որ Երվանդի և Արտաշեսի 
պատմության համար իր աղբյուրները եղել են Անիի (Հանիի) Ողյումպ 
քուրմի աշխատանքներն ու վիպասանների երգերը. «Այս բանը մեզ հաս-
տատապես պատմում է Հանիի Ողյումպ քուրմը, որը գրել է մեհենական 
պատմություններ և ուրիշ շատ գործեր, որ մենք պատմելու ենք, որին վկա-
յում են նաև Պարսից մատյանները և Հայոց վիպասանների երգերը»1: 

Գրաբարի դասագրքերում և քրեստոմատիաներում հաճախ վկայա-
բերվող այս հատվածն իրավամբ ներկայացվում է իբրև բացառիկ նմուշ և, 
սովորաբար, վերագրվում է Մովսես Խորենացու գրական տաղանդին: 
Առանց վիճարկելու Պատմահոր բազմաշնորհ հանճարը՝ կցանկանայինք 
կանգ առնել մեկ հարցի վրա՝ արդյո՞ք Երվանդակերտի գովերգի հեղինա-
կը Մովսես Խորենացին է, թե՞ նա այն քաղել է իր սկզբնաղբյուրներից: 

Հարցի պատասխանը ստանալու համար պետք է նկատի ունենալ 
հետևյալ հանգամանքները. 

ա) Երվանդակերտի նկարագրությանը նախորդող գլուխներում և 
ամբողջ աշխատության մեջ Պատմահայրը խոսում է բազմաթիվ քա-
ղաքների (Վան-Շամիրամակերտի, Երվանդաշատի, Բագարանի, Ար-
տաշատի, Վաղարշապատի և այլն) շինության մասին, սակայն բոլոր 
դեպքերում նրա խոսքը խիստ արձանագրային է: Մինչդեռ Երվանդա-
կերտին վերաբերող հատվածն աչքի է ընկնում գեղարվեստական բա-
ցառիկ հորինվածքով և բանաստեղծականությամբ: 

բ) Մովսես Խորենացու մոտ Երվանդը բացասական կերպար է, 
ուստի զարմանալի պետք է լիներ, որ նա բանաստեղծական գովերգով 
ներկայացներ հակակրած հերոսի կառուցած քաղաքը, բայց նման 
պատվի չարժանացներ իր փառաբանած հերոսների կառուցած քաղաք-
ները (այդ թվում՝ Երվանդի հակառակորդ Արտաշեսի կառուցած Արտա-
շատ մայրաքաղաքը):  

գ) Երվանդակերտի գովերգում շեշտվում է դաստակերտի «թագա-
վորանիստ» լինելը: Երվանդակերտ ամրոցը կառուցվել էր մայրաքաղաք 
Երվանդաշատի հարևանությամբ և ծառայում էր նաև մայրաքաղաքի 
պաշտպանության գործին: Նկատենք, սակայն, որ Երվանդակերտի և 
Երվանդաշատի թագավորանիստ լինելը տևել է բավականին կարճ՝ Եր-
վանդ Դ-ի (մ.թ.ա. մոտ 220-201 թթ.) թագավորության շրջանում, իսկ 
սելևկյան նվաճումից և ստրատեգիայի վերածվելուց (մ.թ.ա. 201-190 
թթ.) հետո Հայաստանի անկախությունը վերականգնած Արտաշես Ա-ն 
նոր մայրաքաղաք Արտաշատի կառուցմանը ձեռնամուխ եղավ հենց 

                                                 
1  Մովսես Խորենացի, գիրք Բ, գլ. ԽԸ: 
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մ.թ.ա. 180-ական թվականներին: Այսինքն՝ այս դեպքում ևս Մովսես 
Խորենացու՝ հեղինակ լինելը խիստ անհավանական է: 

դ) Ինչպես հայտնի է, պարսից արքա Շապուհ Բ Երկարակյացը 
360-ական թթ. վերջին մեծ ավերածության ենթարկեց Հայաստանի խո-
շոր քաղաքները՝ գերեվարելով բնակչության զգալի մասին, ինչի 
հետևանքով տեղի ունեցավ քաղաքային կյանքի անկում: Փավստոսի 
հաղորդման համաձայն՝ պարսիկները Երվանդաշատից գերի տարան 
հիսուն հազար տուն հայ և հրեա բնակչություն, իսկ «քաղաքը հիմնա-
հատակ կործանեցին»1: Դրան հաջորդեցին Հայաստանի բաժանումը 
387թ. և Արշակունյաց թագավորության անկումը (428թ.), որոնք ավելի 
վատացրին Հայաստանի քաղաքների վիճակը: Մովսես Խորենացու 
ժամանակ Երվանդակերտն ու Երվանդաշատը ոչ միայն վաղուց թագա-
վորանիստ չէին, այլև կորցրել էին իրենց հմայքն ու վերածվել աննշան 
բնակավայրերի2: Սա ևս ցույց է տալիս, որ Երվանդակերտի գովերգի 
հեղինակը չէր կարող լինել Արշակունյաց թագավորության անկումից 
հետո ստեղծագործող գործիչ, ինչպիսին էր Մովսես Խորենացին: 

Ասվածը նկատի ունենալով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ Պատմահայ-
րը ոչ թե Երվանդակերտի գովերգի հեղինակն է, այլ գրառմամբ փոխանցո-
ղը, ում շնորհիվ էլ այսօր մենք ունենք բանաստեղծական այդ գոհարը:  

Իսկ ո՞վ է գովերգի հեղինակը (կամ հեղինակները): 
Երվանդի կերպարն իր հմայական բացառիկ զորությամբ (հիշենք 

հայացքով քարեր պայթեցնելու նրա ունակության հիշատակությունը) 
սիրելի է եղել իր ժամանակի քրմությանը, որն էլ ականատես է եղել այդ 
արքայի երկրաշեն գործունեությանը: Նկատենք, որ մեր պատմության 
մեջ Տիգրան Բ Մեծից հետո (որն իր անվամբ հիմնել է յոթ քաղաք) Եր-
վանդ Դ-ն ամենաշատ քաղաքներ հիմնած արքան է. նա հիմնեց մայրա-
քաղաք Երվանդաշատը, երկրի նոր հոգևոր կենտրոն Բագարանը և Եր-
վանդակերտ դաստակերտը: Ուստի տրամաբանական է եզրակացնել, 
որ Երվանդակերտի գովքը ստեղծվել է Երվանդ Դ-ի օրոք, նրա քրմու-
թյան կողմից: Բնականաբար, այն պետք է տեղ գտներ Անիի մեհենա-
կան պատմությունների դիվանում, այդ թվում՝ Ողյումպ քրմի մատյա-
նում: Այն կարող էր տեղ գտնել նաև հայոց վիպասանների երգերի շար-
քում, որին անդրադարձ կլինի ստորև:  

                                                 
1  Փավստոս Բուզանդ, դպրություն Դ, գլ. ԾԵ: 
2  Տե՛ս Հակոբյան Թ. Խ., Մելիք-Բախշյան Ստ. Տ., Բարսեղյան Հ. Խ., Հայաստանի 

և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հատոր 2, Ե., 1988, էջ 248-251 
(«Երվանդակերտ» և «Երվանդաշատ» հոդվածները): 
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* * * 
Երվանդակերտին վերաբերող հատվածը Գողթան երգերի բանաս-

տեղծական չքնաղ պատառիկ է, որը, սակայն չի գիտակցվել և վրիպել է 
հայագիտության ուշադրությունից: Բանաստեղծական այդ հատվածն 
ունի հետևյալ տողատված պատկերը. 

 
ԽԲ. Վասն ձեռակերտին, որ կոչի Երուանդակերտ  
 
Քաղցր է ինձ ասել եւ յաղագս գեղեցիկ  
դաստակերտին Երուանդակերտի,  
զոր յօրինեաց նոյն ինքն Երուանդ  
գեղեցիկ եւ չքնաղ յօրինուածովք:  
Քանզի զմիջոց հովտին մեծի լնու մարդկութեամբ  
եւ պայծառ շինուածովք, լուսաւոր որպէս ական բիբ:  
Իսկ շուրջ զմարդկութեամբն՝ ծաղկոցաց եւ  
հոտարանաց կազմութիւն,  
որպէս շուրջ զբբովն զայլ բոլորակութիւն ական:  
Իսկ զբազմութիւն այգեստանոյ՝  
իբր զարտեւանանց խիտ եւ գեղեցիկ ծիր.  
որոյ հիւսիսային կողմանն դիր կարակնաձեւ՝  
արդարեւ գեղաւոր կուսից յօնից դարաւանդաց համեմատ:  
Իսկ ի հարաւոյ հարթութիւն դաշտաց՝  
ծնօտից պարզութեան գեղեցկութիւն:  
Իսկ գետն բերանացեալ դարաւանդօք ափանցն՝  
զերկթերթիսն նշանակէ շրթունս:  
Եւ այսպիսի գեղեցկութեան դիր՝ անքթթելի իմն գոգցես  
ի բարձրաւանդակ թագաւորանիստն զհայեցուածսն ունի.  
եւ արդարեւ բերրի եւ թագաւորական դաստակերտն: 
 
Հարկ է փաստել, որ Երվանդակերտին նվիրված այս հատվածն 

ունի գուսանական երգերին հատուկ սկիզբ՝ «Քաղցր է ինձ ասել…», որը 
նշված երգերին բնորոշ ոճավորում է:  

Հայրենների՝ որպես գուսանաժողովրդական երգերի այդ ոճավոր-
մանը այլ առիթով անդրադարձել ենք. «Հայրենի ժանրի բնորոշման հա-
մար կարևոր է նաև դրա կատարման եղանակը, արտահայտման կերպը:  

 
Կասեմ, թէ հայրէն ասա,  
Թէ չէ ես ասեմ՝ դուն լսէ. 



173 
 

Զբերանդ ալ քենով ածէ  
Ու զականջդ ալ ի գոց դու պահէ. Ա/ՁԲ, 141-144, Ա/ՁԳ, 576-592:  
 
Այս հայրենի «ես ասեմ՝ դուն լսէ» արտահայտությունը մեզ բառա-

ցիորեն հիշեցնում է ժողովրդական ստեղծագործություններին հատուկ 
դիմելաձևը, ասացող գուսանի խոսքը»1: 

Ուստի, «քաղցր է ինձ ասել»-ը պետք է դիտարկել ոչ թե որպես 
Մովսես Խորենացու, այլ հենց ասացողի խոսք: 

Բանաստեղծական այս հատվածում հանդիպում ենք դիմառնու-
թյան գեղարվեստական հնարանքին, որը դարեր անց կիրառել է Ներ-
սես Շնորհալին «Ողբ Եդեսիոյ» պատմաողբում, որտեղ քաղաքը հան-
դես է եկել որդեկորույս մոր կերպարով. այլ կերպ ասած՝ քաղաքը դեմք է 
առել: Այստեղ ևս Երվանդակերտը կանացի դեմք է առել, որը նույն գե-
ղարվեստական հնարանքի հնագույն կիրառումն է:  

Ակնհայտ է, որ այս հատվածը իսկապես բանաստեղծական մի բե-
կոր է, վիպասանական երգի մի հատված, որը, ցավոք, վրիպել է բանա-
սերների ուշադրությունից: 

Հարկ է նաև շեշտել, որ Բ գրքի ԽԲ գլխի միջակա մասը՝ «Եր-
վանդի այս բոլոր շինածները Տրդատ Մեծը պարգևում է Կամսարա-
կանների ցեղի մարդկանց, իբրև իր մտերիմներին և Արշակունյաց ցե-
ղի արյունակիցներին, այդ իր տեղում կպատմենք», Մովսես Խորենա-
ցու ընդմիջարկությունն է: Ուշադիր ընթերցողը նկատում է, որ երկու 
բանաստեղծական հատվածների արանքում Խորենացին գրել է իր դի-
տարկումը: Ավելին՝ Երվանդակերտ քաղաքի շինությանը նախորդող 
Երվանդաշատ և Բագարան քաղաքների կառուցման մասին գլուխնե-
րի հետ համեմատությունը ցույց է տալիս, որ միայն Երվանդակերտի 
կառուցման մասին հատվածն է բանաստեղծական պատկերավորու-
թյամբ ներկայացվում: 

Չի բացառվում նաև, որ վերջին պարբերությունը Երվանդի չար աչ-
քի մասին, ևս լինի բանաստեղծական հատված: 

 
Բայց ասեն զԵրուանդայ՝  
ըստ հմայից դժնեայ գոլ ական հայեցուածով.  
վասն որոյ ընդ այգանալ աչալրջացն  
սովորութիւն ունել սպասաւորացն արքունի՝  
վէմս որձաքարեայս ունել ընդդէմ Երուանդայ,  

                                                 
1  Եղիազարյան Վ., Հայրեններ, Վանաձոր, 2007, էջ 27-28: 
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եւ ի հայեցուածոցն դժնութենէ, 
ասեն, պայթել որձաքար վիմացն:  
 
Ավելորդ չէ նկատելը, որ այս հատվածը ևս սկսվում է «Բայց ասեն» 

սկզբնաձևով, ապա նաև շարունակության մեջ բերվում է «ասեն, պայթել 
որձաքար վիմացն», որը Գողթան երգերում հաճախ հանդիպող ձև է՝ 

 
Տենչայ, ասեն, Սաթինիկ տիկին…1 
Ճաշ, ասեն, գործեալ Արգաւանայ…2 
Արտաւազդայ ոչ գտեալ, ասեն, …3 
Նա անց, ասէ, գնաց և շինեաց…4 

 
Ահա և այն օրինակները, որոնք առկա են Գողթան երգերում և ուղ-

ղակի վկայում են, որ ասեն ձևը առկա է գուսանական երգերում՝ համա-
ձայն Խորենացու ոճավորման: Հարկ է փաստել, որ Խորենացին, վկա-
յակոչելով Մար Աբասին, հաճախ գրում է՝ ասէ5, իսկ վիպասանքի պա-
րագայում՝ ասեն, ինչպես արդեն նշել ենք:  

Սա էլ գալիս է հաստատելու, որ և՛ Երվանդակերտի հատվածը, և՛ 
Երվանդի չար աչքի հատվածը բանաստեղծական երգեր են, որոնք 
լրացնում են մեր վիպասանական Գողթան երգերի շարքը:  

Ի վերջո, Խորենացին չար աչքի հավատալիքի ջատագով չէ. նա 
քրիստոնյա մարդ է, և հեթանոսական այդ սովորույթներն անհարիր են 
նրա քրիստոնեական աշխարհայացքին, ինչի մասին անմիջապես շա-
րունակության մեջ խոսում է Խորենացին. «Բայց այս կա՜մ եղիցի սուտ 
եւ առասպել, եւ կամ դիւականս ինչ առ իւր ունել զօրութիւնս, զի այսպէս 
հայեցուածոցն անուամբ վնասեսցէ զորս կամի» (Սակայն այս բանը կամ 
սուտ է և առասպել, կամ թե ինչ-որ դիվական զորություն է ունեցել, որ-
պեսզի այսպիսի հայացքի զորությամբ վնասի նրան, ում որ կամենա): 

                                                 
1  Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, գիրք Ա, գլ. Լ: 
2  Նույն տեղում: 
3  Նույն տեղում: 
4  Նույն տեղում: 
5  Տե՛ս օրինակ` «Եւ ինքն խաղայ, ասէ, այլով աղխիւն ընդ արեւմուտս հիւսիսոյ. գայ 

բնակէ ի բարձրաւանդակ դաշտի միում, եւ անուանէ զանուն լեռնադաշտին 
Հարք, այս ինքն թէ հարք են աստէն բնակեալք՝ ազգի տանն Թորգոմայ» (Գիրք 
Ա, գլ. Ժ), «Բայց զդիակն Բելայ պաճուճեալ դեղովք, ասէ, հրամայէ Հայկ տանել ի 
Հարք, եւ թաղել ի բարձրաւանդակ տեղւոջ, ի տեսիլ կանանց եւ որդւոց իւրոց» 
(Գիրք Ա, գլ. ԺԱ) և այլն: 
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 Արդ՝ Երվանդի չար աչքի մասին հատվածը ևս ակնհայտորեն 
Գողթան երգերի մի պատառիկ է: 

Չար աչքի հավատալիքի և երվորյակների առասպելի բանագիտա-
կան քննություն արվել է1, որն էլ մի կողմնակի կերպով գալիս է հաստա-
տելու, որ խնդրո առարկա հատվածներն իսկապես վիպասանական եր-
գեր են: Դա հաստատվում է նաև Խորենացու պատմության Բ գրքի ԽԸ 
գլխի այն վկայությամբ, թե Ողյումպ քուրմը գրել է մեհենական պատմու-
թյուններ և ուրիշ շատ գործեր, որին վկայում են նաև պարսից մատյան-
ները և հայոց վիպասանների երգերը: Իսկ Ողյումպը Դարանաղյաց 
Անիի Արամազդ աստծո տաճարի քուրմ է, որն ապրել է մոտ 1-2-րդ դա-
րերում, և նրա մատյանն ամփոփել է Երվանդ Դ Վերջինի և նրան հա-
ջորդած Արտաշես Ա-ի պատմությունը2: 

 
* * * 

Ամփոփելով ողջ ասվածը՝ կարող ենք եզրակացնել. 
1) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» երկրորդ գրքի ԽԲ 

գլխում պահպանված Երվանդակերտի գովերգը ստեղծվել է նախամաշ-
տոցյան շրջանում, ամենայն հավանականությամբ՝ հենց Երվանդ Դ-ի 
կառավարման օրոք՝ Ք.ա. III դարի վերջին: 

2) Երվանդակերտի գովերգը գովաբանական ժանրի ստեղծագոր-
ծություն է, որը, հավանաբար, ստեղծվել է Երվանդ Դ-ի քրմության կող-
մից և տեղ գտել Անիի մեհենական պատմությունների դիվանում: Այն 
տեղ է գտել Ողյումպ քրմի մատյանում, որից էլ քաղել է Մովսես Խորե-
նացին (ինչպես վկայում է հենց ինքը): 

3) Երվանդակերտի նկարագրությունն իր պատկերավորությամբ, 
իսկ Երվանդի չար աչքի մասին հատվածն իր ժողովրդաշունչ էությամբ 
սկսվում են վիպասանական երգարվեստին բնորոշ «ասեն» դիմե-
լաձևով, որն էլ ապացույց է այն բանի, որ Խորենացու պատմության Բ 
գրքի ԽԲ գլուխը, բացի միջակա հատվածից և վերջին նախադասությու-
նից, վիպասանական երգի վկայություն է: 

                                                 
1  Տե՛ս Սարգիս Հարությունյան, Հայ առասպելաբանություն, Բեյրութ, 2000, էջ 338-

348, Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, Ե., 2006, էջ 81-98, նաև Լուսինե 
Ղռեջյան, Երկվորյակների առասպելը և դրա տարբեր դրսևորումները հայ 
վիպական ավանդության համակարգում, Ե., 2012, էջ 46-59: 

2  Տե՛ս Սարգսյան Գ. Խ., Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանը և Մովսես 
Խորենացին, Ե., 1966, էջ 139-241, նաև Եղիազարյան Վ., Հայ հին գրակա-
նության պատմություն, Ե., 2014, էջ 62-64: 
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4) Խորենացու Պատմության մեջ հիշատակվող վիպասանական 
երգերը Արտաշեսի մասին, ինչպես նաև Երվանդի և Երվազի առասպե-
լը՝ որպես երկվորյակների առասպելույթ, վկայվել են ինչպես Ողյումպ 
քրմի մատյանում, այնպես էլ հայ վիպասանական երգերում: 

5) Երվանդակերտի նկարագրությունը («Քաղցր է ինձ ասել եւ յա-
ղագս գեղեցիկ դաստակերտին Երուանդակերտի») և Երվանդի չար աչ-
քի մասին («Բայց ասեն զԵրուանդայ…») հատվածները լրացնում են 
Գողթան երգերի հատակտորների շարքը: 

 
Բանալի բառեր. նախամաշտոցյան գրականություն, Մովսես Խորենա-
ցի, Գողթան երգեր, Երվանդակերտ, Երվանդի չար աչքի մասին հավա-
տալիք, գովք, վիպասանական երգեր: 
 

 
 Егиазарян Вано, Мовсисян Артак 

Панегирик Ервандакерту – образец домаштоцевской литературы 
 

Резюме 
Панегирик Ервандакерту, сохранившийся в 42-ой главе Второй Книги 

«Истории Армении» Мовсеса Хоренаци, был создан в домаштоцевскую 
эпоху. Панегирик Ервандакерту – произведение гимнографического жанра и 
вместе с фрагментом о колдовском глазе Ерванда дополняет цикл 
Гохтанских песен. 

 
 

Yeghiazaryan Vano, Movsisyan Artak 
The Ode of Ervandakert – a Sample of Premashtots Literature 

 
Summary 

The Ode of Ervandakert preserved in the 42-rd chapter of the second 
book of "Armenian history" by Movses Khorenatsi was created in the 
premashtots period. The Ode of Ervandakert is a creation of the commendation 
genre and replenishes the Goghtan songs series with the fragment on Ervand's 
evil eye. 



177 
 

 ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ ԱԵԼԻՏԱ 

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԼԱԶԱՐՅԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԸ ԵՎ  
ՄԿՐՏԻՉ ԷՄԻՆԸ 

 
1815 թվականին Լազարյան ազնվական ընտանիքի նախաձեռնու-

թյամբ և միջոցներով Մոսկվայում բացվում է Լազարյան ճեմարանը, 
որը XIX դարի երկրորդ կեսից մինչև XX դարի առաջին տարիները ոչ 
միայն հայ մտավոր կյանքի կենտրոններից էր, այլև հռչակավոր էր Ռու-
սաստանում ու Եվրոպայի հայագիտական կենտրոններում: Ահա թե ինչ 
է գրում ուսումնական այդ հաստատության քառասունամյա պատմու-
թյան մասին նրա առաջին տարեգիրը՝ պրոֆեսոր Ալեքսեյ Զինովևը. 
«Քառասուն տարի գոյություն ունեցող և ամեն տարի կատարելագործ-
վող երիտասարդության կրթության և դաստիարակության գործում հա-
սարակական օգուտ բերող ուսումնական հաստատությունն արժանի է 
ունենալու իր պատմությունը: Իմ կազմած ակնարկը թող դառնա սկիզբը 
ներկայացվող ուսումնական հաստատության ավելի ընդարձակ և ման-
րամասն պատմության: Ես իմ կողմից ուրախ եմ, որ հասցրի դրա սկիզ-
բը դնել, դրանով իսկ գոհացնելով բարոյական պարտքս»1: 

Լազարյան ազնվական տոհմի հիմնադիրը Աղազար Նազարեթի 
Լազարյանն է (1700-1782), որն Իրանում հայկական վաճառաշահ բնա-
կավայր Նոր Ջուղայի կառավարիչն էր: Իր Հարություն և Մանուկ եղ-
բայրների հետ տեղափոխվել է սկզբում Աստրախան և ապա Մոսկվա: 
Մոսկվայում գլխավորել է մետաքսագործական ֆաբրիկան: 1774թ. 
Եկատերինա Երկրորդի հրամանագրով Լազարյանների ընտանիքին 
շնորհվել է ռուսական ժառանգական ազնվականի տիտղոս: Լազարյան 
ճեմարանը բացվել է Աղազար Լազարյանի կտակի համաձայն: 

Ռուսաստանում Լազարյան ընտանիքն ունեցել է բարի համբավ. 
նրանք՝ Լազարյանները, շատ թանկ էին գնահատում իրենց ծագումը և 
շարունակ մտածում էին բարեգործություններ անել հայ ազգի և Ռու-
սաստանի համար. «Նրանց ոգևորում էր մարդասիրական գաղափարը՝ 
                                                 
1  «Исторический очерк Лазаревского Института восточных языков», с краткою 

биографиею учредителей Института и с приложениями к биографии и очерку, 
С.Петербург, 1855, с. 4. 
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դառնալ ազգակիցների կրթության միջոցը, ձեռք բերել հարգանք և 
երախտագիտություն, դրա հետ մեկտեղ լայնացնել գործողությունների 
ասպարեզն ու օգտակար լինել կառավարությանը»1: 

Այժմ Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի վերաբերյալ կա հսկայա-
կան գրականություն: Դրա մի մասը ստեղծվել է ճեմարանի գործունեու-
թյան տարիներին, իսկ մի մասն էլ հետագայում՝ խորհրդային և հետ-
խորհրդային շրջանում: 

1891թ. Մոսկվայում լույս է տեսել «Արևելյան լեզուների Լազարյան 
ճեմարանի յոթանասունհինգամյակը» հատորը, որը պատմական ակ-
նարկ է հավելվածով: 

Լազարյան ճեմարանի հիմնադրման 75-ամյա հոբելյանի առթիվ 
հաստատության տնօրենը՝ Գ. Քանանյանը, հանդես է եկել ընդարձակ 
ճառով, որի սկզբից մինչև վերջին մասը իր երախտագիտությունն է 
հայտնել ռուսական պետությանը՝ Լազարյան ճեմարանի հիմնադրման 
և նրա գոյատևմանը բերած վիթխարի նպաստի համար. «Մեծ երկրին, 
որը դարձել էր իրենց նոր հայրենիքը, խորապես նվիրված Լազայաննե-
րի ազգանունը կամենում էր օգտակար լինել, բարեկամացնել նրա հետ 
ստեղծվող ուսումնական հաստատությունը: Եվ մենք տեսնում ենք, որ 
ստեղծման առաջին տարիներից Լազարյան ճեմարանի դռները ջերմո-
րեն բաց են բոլոր ազգերի և կրոնների երեխաների համար»2: 

Ըստ Քանանյանի զեկուցման՝ Լազարյան ճեմարանը լուսատու 
ջահ էր, որ դեպի Մոսկվա էր բերելու շատ ու շատ ուսումնատենչ հայե-
րի, միաժամանակ այն դարբնոց էր արևելյան լեզուների մեջ խորանալ 
ցանկացողների համար՝ համառուսական առումով: 

Լազարյան ճեմարանի հեղինակությունը տարեցտարի բարձրա-
նում է. դրա հիմքում դրված էր ուսումնական հաստատության բարե-
կարգ վիճակը, նրա հովանավորների եռանդն ու նվիրումը: Ուսումնա-
կան հաստատության համբավը տարածվում է ոչ միայն հսկայածավալ 
ռուսական կայսրության հեռավոր վայրերը, այլև աշխարհի բոլոր այն 
բնակավայրերը, որոնցում ապրում էին հայեր՝ Թուրքիա, Պարսկաս-
տան, Հնդկաստան: 

Հայազգի սովորողների համար ճեմարանը գերխնդիր է դարձնում, 
բացի ընդհանուր պարտադիր առարկաների ուսուցումից, խորացված 
ձևով սովորեցնել հայոց լեզուն, ազգային կրոնը, յուրացնել տալ 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 25: 
2  «Семидесятипятилетие Лазаревского Института Восточных языков», Истори-

ческий очерк и приложения Г.И. Кананова, Москва, 1891, с. 3. 
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հարուստ միջնադարյան հայ մատենագրությունը, որի որոշ դրսևորում-
ներն ունեին միջազգային արժեք: Լազարյան ճեմարանը սերտ կապեր 
է հաստատում Եվրոպայում բարի համբավ ունեցող Վենետիկի և Վիեն-
նայի միաբանությունների հետ, որոնցից առաջինը 1810 թվականին 
Նապոլեոն Բոնապարտի հատուկ հրամանագրով կոչվել է Ակադեմիա: 

Լազարյան ճեմարանի առաջին դիրեկտորը եղել է Ք. Լազարյա-
նը, նրանից հետո ճեմարանը ղեկավարել են Ս. Զելյոնին, Ն. Դելյանո-
վը: Լազարյան ճեմարանի առաջընթացին նպաստել են հատուկ գիտ-
նական հսկիչները, որոնցից մեկն էր Մոսկվայի համալսարանի նշանա-
վոր պրոֆեսոր, ուսումնական գործի հմուտ կազմակերպիչ ակադեմի-
կոս Ի.Դավիդովը, որը տեսուչի պաշտոնը կատարել է 13 տարի: Երկար 
տարիներ այդ պաշտոնը զբաղեցրել է նաև Մ. Էմինը: 

Լազարյան ճեմարանը հիմնվել է այն ժամանակ, երբ դեռ Արևե-
լյան Հայաստանը չէր մտել Ռուսաստանի կայսրության մեջ որպես 
առանձին նահանգ՝ իրավունք ստանալով ունենալ դրոշ և զինանշան: 
Սա նշանակում է, որ ճեմարանն ունեցել է նաև քաղաքական նպատակ-
ներ, Հայաստանը միացնել քրիստոնյա լուսավորյալ երկրի հետ, և հայե-
րի մշտական ձգտումը դեպի կրթությունը, գիտությունը, կենսական 
առաջընթացը ապահովել քաղաքական ճշգրիտ կողմնորոշմամբ: Չմո-
ռանանք, որ հայ նոր գրականության և մանկավարժության հիմնադիր 
Խաչատուր Աբովյանը 1830-1835 թթ. ռուսական պետական միջոցնե-
րով և պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարրոտի աջակցությամբ սովորեց Դոր-
պատի համալսարանում և գիտելիքների մեծ պաշարով վերադարձավ 
հայրենիք: 

Լազարյան ճեմարանի 75-ամյա հոբելյանին նվիրված հատորում 
տպագրված են ռուսական կայսրության տարբեր ուսումնական, գիտա-
կան հաստատություններից, հայ պարբերականներից, հոգևոր կենտ-
րոններից, նախկին շրջանավարտներից ստացված շնորհավորական 
ուղերձները: Շնորհավորանքներ են հղել Մոսկվայի կայսերական հնա-
գիտական ընկերությունը, Պետերբուրգի համալսարանի արևելյան ֆա-
կուլտետը, Մոսկվայի համալսարանի ռեկտոր Գ. Իվանովը, Ս. Պետեր-
բուրգի հայկական եկեղեցիների խորհուրդը, Էջմիածնի հայկական ճե-
մարանը, Մոսկվայի թիվ 3 գիմնազիան, Նոր Նախիջևան քաղաքը Դո-
նի վրա, «Աղբյուր» և «Տարազ» ամսագրերի խմբագրությունները, 
գաղտնի խորհրդական Լոմիձեն, որը Լազարյան ճեմարանի հնագույն 
սաներից էր, Մոսկվայի համալսարանի պրոֆեսոր Վ. Միլլերը, ճեմա-
րանի նախկին սաները Աստրախանից, Բաքվի հայկական ընկերությու-
նը, Մոսկվայի Ալեքսանդրյան առևտրական ուսումնարանի տնօրեն 
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պրոֆեսոր Սլուցկին, Մոսկվայի Առևտրական հմտությունների գործնա-
կան ակադեմիայի տեսուչ Ի. Ժիվագոն, Ուֆայից գրաֆ Նիրոդը, որը 
ճեմարանի նախկին սան էր, հատուկ դասարանների նախկին ուսանող-
ներից: 

Որոշ նախկին ուսանողների ուղերձը գրված էր ֆրանսերենով. 
«Հարգանքով ու խորին երախտագիտությամբ մեր թանկագին ճեմարա-
նի հիմնադիրներին ու բոլոր նրանց, որոնք զբաղվել են մեր կրթու-
թյամբ, մենք շատ հեռվից միանում ենք այսօրվա տոնին՝ սրտով և հո-
գով: Նախկին երկու սաներ՝ Ջանշիև և Մաքսիմով»:1 

Շատ հետաքրքիր է, որ շնորհավորողների մեջ է եղել նաև Լազա-
րյան ճեմարանի նախկին պրոֆեսոր և տեսուչ Մ. Էմինը: Ահա թե ինչ է 
գրում ճեմարանի սանը և նրա պանծալի դեմքերից մեկը. «Ցավոք, հի-
վանդության պատճառով զրկված լինելով մասնակցել թանկագին ճե-
մարանի յոթանասունհինգամյա տարեդարձին, իմ թույլ ձայնն եմ միաց-
նում շնորհավորանքների բազմաձայն երգչախմբին՝ ցանկանալով հայ 
երիտասարդության կրթության այս հնագույն տնկարանին բեղմնավոր 
գործունեություն և հետագա տարիների հաջողություններ: Էմին»2: 

Լազարյան ճեմարանի նախկին սաները հատուկ ընդգծում էին, որ 
ուսումնառության տարիներին պրոֆեսորներն իրենց ներշնչում էին 
հարգանք դեպի գիտությունը, որը նրանց սրտերում առաջացնում էր 
ձգտում դեպի բարձրագույն կրթությունը և ցանկություն՝ աշխատել հա-
նուն ընդհանուրի բարօրության և իր ժողովրդին օգտակար լինելու 
համար: 

Լազարյան ճեմարանը նպաստեց և դարձավ հզոր ազդակ, որ 
շատ շուտով Մոսկվայի կայսերական համալսարանում բացեին հայոց 
լեզվի և գրականության ամբիոն:3 

Հայագիտական ամբիոնը բացելը կարևոր էր այնու, որ հայ մատե-
նագիրները՝ Մովսես Խորենացին, Եղիշեն, Ղազար Փարպեցին, Սեբեո-
սը, Հովհաննես կաթողիկոսը, Մովսես Կաղանկատվացին և մյուսները, 
բացի Հայաստանի պատմությունը ներկայացնելուց, կարևոր փաստեր 
են հաղորդում Կոստանդնուպոլսի հույների, պարսից թագավորների, 
արաբների, թուրքերի, մոնղոլների, խաչակրաց արշավանքների և ողջ 
Արևելքի մասին՝ սկսած IV դարից մինչև նոր ժամանակները: Այն տեղե-
րում, որոնցում իրենց պատմությունն ընդհատում են հույն և հռոմեացի 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 64: 
2  Նույն տեղում, էջ 65: 
3  Նույն տեղում, էջ 136: 
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պատմիչները, խոսում են հայ մատենագիրները:1 Հենց այդ է պատճառը, 
որ Ֆրանսիայի կառավարությունը Փարիզի համալսարանում բացել է 
հայոց լեզվի և հայ գրականության ամբիոն: Բացի այդ, Արևելքի երկրների 
հետ հարաբերությունները զարգացնելու խնդրում (առևտուր, դիվանագի-
տություն, հնագիտություն) հայերենը ծայրահեղ անհրաժեշտ լեզու է: 

Լազարյան ճեմարանի ղեկավարությունը շարունակական մտահո-
գություն ուներ տարբեր տարիների ընթացքում ուսումնական հաստա-
տության գրադարանը հարստացնել հայկական հնատիպ գրքերով ու 
ձեռագրերով: Այդ խնդրով դիմումներ էին հղում Թիֆլիսի պատվավոր 
անձանց և Էջմիածնի Մայր աթոռի միաբաններին:  

Առանձին բազմամարդ ցուցակով շնորհակալության խոսք է ուղղ-
վում այն անձանց, որոնք մասնակցել են Լազարյան ճեմարանի կողմից 
հայկական ձեռագրերի ձեռք բերմանն ու նվիրատվությանը:2 

Բերվում են նաև այն անձանց անունները, որոնք տարբեր տարի-
ների եղել են Լազարյան ճեմարանի պատվավոր անդամներ: Առաջին 
հերթին պատվավոր անդամ էին Էջմիածնի Մայր աթոռում նստող Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսը և Էջմիածնի Սինոդի անդամները: Շամախիի, 
Ղրիմի և աշխարհի այլ հայաշատ վայրերի թեմական առաջնորդները, 
նշանավոր ֆրանսիացի հայագետներ Վայան դը Ֆլորիվալը, Մարի 
Բրոսսեն, Բեռլինից հայագետ Նեյմանը, Ալեքսանդր Րաֆիլովը Լոնդո-
նից, գեներալ-լեյտենանտ, իշխան Վասիլի Բեբութովը, Արքունական 
տան խորհրդական Իվան Դանիլովիչ Լորիս-Մելիքովը, ծովանկարիչ 
Հովհաննես Այվազովսկին, իշխան Հովհաննես Զաքարի Արղության-Եր-
կայնաբազուկը Թիֆլիսից և շատ ուրիշներ: 

Լազարյան ճեմարանը գտնվել է Ռուսաստանի ժողովրդական լու-
սավորության նախարարության ենթակայության տակ, և հատուկ հաս-
տատության գործերով զբաղվել է գեներալ գրաֆ Բեկենդորֆը: 

1820-30-ական թվականներին ուսումնական հաստատությունն 
ուներ չորս դասարան և ուսուցանվում էին հետևյալ առարկաները. 

1. Ռուս-հունական և հայկական աստվածաբանական հավատը 
2. Տրամաբանություն: Ճարտասանություն և հռետորական արվեստ 
3. Մաթեմատիկա 
4. Փորձարարական ֆիզիկա 
5. Բնագիտություն 
6. Համընդհանուր և Ռուսաստանի պատմություն 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 137: 
2  Նույն տեղում, էջ 176-177: 
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7. Աշխարհագրություն և վիճակագրություն 
8. Գիտություն պետական տնտեսության 
9. Իրավաբանություն 
10. Առևտրական գիտություններ լայն առումով 
11. Ռուսական բանասիրություն 
12. Հայկական բանասիրություն 
13. Պարսից բանասիրություն 
14. Լատինական բանասիրություն 
15. Ֆրանսիական բանասիրություն 
16. Գերմանական բանասիրություն 
17. Արվեստներ:1 

Այս նույն գրքում կան ճեմարանի կանոնադրության բոլոր կետերը, 
սովորողներին ներկայացվող պահանջները, ճեմարան ընդունվելու դի-
մումի ձևը: Լազարյան ճեմարանը վճարովի էր, սակայն զեղչերով կամ 
լիովին ձրի սովորում էին այն ընդունակ հայ երեխաները, որոնք աղ-
քատ ընտանիքներից էին: 

Ռուսական ցար Նիկոլայ Առաջինն այցելել է Լազարյան ճեմարան. 
նրան ուղեկցում էր գեներալ գրաֆ Բեկենդորֆը2: Այս այցը պարզորոշ 
ներկայացնում է Լազարյան ճեմարանի կատարած դերը նաև ռուսական 
հոգևոր կյանքում: 

Խորհրդային տարիներին հայ իրականության մեջ Լազարյան ճե-
մարանին եղել են բազմաթիվ անդրադարձեր: Երևանում 1969 թվակա-
նին լույս է տեսել Ա. Իգնատյանի մենագրությունը «Լազարյան ճեմա-
րան» խորագրով:3 Գիրքն ունի շեշտված մանկավարժական ուղղվածու-
թյուն. այն ընդգրկում է ճեմարանի կրթական ողջ գործունեությունը՝ 
հիմնադրման օրից մինչև 1918 թվականը: Գրքի հեղինակն օգտագործել 
է նաև արխիվային նյութեր, որոնք պահվում են Մաշտոցի անվան Մա-
տենադարանում, ուղենիշ է ունեցել ռուսական նյութեր, պատմական և 
գրական հիշատակարաններ: Նա Լազարյան ճեմարանը համեմատել է 
նույն ժամանակահատվածում գործած հայկական ուրիշ ուսումնական 
հաստատությունների հետ: Վ.Դիլոյանը մենագրություն է նվիրել Լա-
զարյանների հասարակական-քաղաքական գործունեությանը:4 

                                                 
1  «Исторический очерк Лазаревского Института восточных языков», с. 39. 
2  «Материалы для истории Лазаревского Института Восточных Языков», Москва, 

1914, с. 25. 
3  Տե՛ս Ա.Հ.Իգնատյան, Լազարյան ճեմարան, Երևան, 1969, 354 էջ: 
4  Տե՛ս Վ.Դիլոյան, Լազարյանների հասարակական-քաղաքական գործունեության 

պատմությունից, (XVIII դարի երկրորդ կես), Երևան, 1966: 
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1973թ. Մոսկվայում լույս է տեսել Ա.Բազիյանցի «Լազարյան ճեմա-
րանը հայրենական արևելագիտության մեջ» մենագրությունը: Գիրքն 
ընդգրկում է հսկայական արխիվային նյութեր, նաև նախախորհրդային 
ու խորհրդային ժամանակների հետազոտությունների տվյալներ: Հեղի-
նակը գրում է. «Մոսկվան քաղաք է, որ բացառիկ դեր է կատարել ռուս 
ժողովրդի կյանքում. եղել է Ռուսաստանի մշակույթի և գիտության 
երևելի կենտրոնը: Սակայն կարելի է համարձակորեն պնդել, որ այն 
եղել է նաև հայ ժողովրդի մշակութային ու լուսավորչական կենտրոնը, և 
Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանը ռուսական առաջադեմ հասարակա-
կան մտքի և գիտության պրոպագանդիստն էր հայ երիտասարդության 
ու մտավորականության շրջանում»1: 

Համեմատաբար վերջին հրապարակումներից է Ժ. Անանյանի 
«Արևելյան լեզուների Լազարյան ճեմարանը XIX դարի առաջին կեսին» 
հոդվածը, որը լույս է տեսել 1998թ. «Պատմաբանասիրական հանդեսում»2: 

Ժ. Անանյանն իր հոդվածի վերջում եզրահանգում է «Ամփոփելով 
Լազարյան ճեմարանի ազգային լուսավորչական բնույթը՝ անհրաժեշտ է 
նշել, որ նա իրականացրել է չորս հիմնական խնդիրներ: Առաջինը՝ 
պատրաստել է բարձրորակ ուսուցիչներ Ռուսաստանի և Անդրկովկասի 
համար, կրթական հաստատությունը դարձրել է միաժամանակ արևե-
լյան լեզուների ուսումնասիրության կենտրոն, երրորդ՝ նպաստել է երկու 
ազգերի՝ հայ և ռուս, մշակույթների մերձեցմանը, չորրորդ՝ դարձել է 
հայկական լուսավորության կենտրոն»3: 

Այս ճշգրիտ եզրահանգման մեջ բացակայում է մի կարևոր կետ. 
այն է՝ Լազարյան ճեմարանը դարձել էր նաև հայագիտությունը զար-
գացնող գիտական կենտրոն, և դրա ջահակիրը պրոֆեսոր Մկրտիչ Է-
մինն էր: Մկրտիչ Էմինը առաջնակարգ բանագետ էր, բանասեր, պատ-
մաբան, լեզվաբան, թարգմանիչ, մանկավարժ, հայագետ: Նա թողել է 
վիթխարի հայագիտական ժառանգություն, որն աչքի է ընկնում որոշ 
ուղղությունների նորարարությամբ: 

Մկրտիչ Էմինի հայագիտական գործունեությունը հիմնականում 
ծավալվել է 1840-1880-ականների ժամանակահատվածում, երբ Ռու-
սաստանում ու Եվրոպայում հանդես էին եկել նվիրյալ հայագետներ, 
որոնք մեծ հաջողությամբ շարունակում էին այն լուսավոր գործը, որը 

                                                 
1  А.П. Базиянц, Лазаревский Институт в истории отечественного востоковедения, 

Москва, 1973, с. 5. 
2  «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1998, 1-2, էջ 63-64: 
3  Նույն տեղում, էջ 73: 
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սկզբնավորեց Ժան Անտուան Սեն-Մարտենը՝ ֆրանսիական հայագիտու-
թյան հիմնադիրը՝ իր երկու հատորանոց կապիտալ աշխատությամբ՝ 
«Հիշատակարաններ Հայաստանի պատմության և աշխարհագրության» 
(,,Mémoires historiques et géographiques sur l’Arménie’’) խորագրով1: 

Մ. Էմինն ունեցել է ոչ հեշտ կյանք: Ծնվել է 1815 թվականի նոյեմ-
բերի 25-ին Պարսկաստանի հայաբնակ Նոր Ջուղա քաղաքում, որը Իս-
պահանի արվարձանն էր: 1824-ին ուսումնատենչ մանկանը Նոր Ջու-
ղայից ուղարկում են Կալկաթայի ճեմարանում սովորելու, ուր նա մնում է 
մինչև 1829 թվականը և հմտանում է գրաբարի, Սուրբ գրքի պատմու-
թյան, քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ, յուրացնում է պարս-
կերենը, անգլերենը, ֆրանսերենը: 

1829-ի գարնանը 14-ամյա Էմինը առևտրական նավ նստելով՝ յոթ ամ-
սում հասնում է Ստոկհոլմ, անցնում է Ֆինլանդիա, ապա Մոսկվա և ըն-
դունվում Լազարյան ճեմարանի նախապատրաստական բաժինը և կարճ 
ժամանակում յուրացնում ռուսերենը: 1834թ. Էմինը ճեմարանն ավարտե-
լուց հետո ընդունվում է Մոսկվայի կայսերական համալսարանի փիլիսո-
փայական ֆակուլտետի բանասիրության բաժինը, 1838-ին այն ավարտե-
լուց հետո վերադառնում է իրեն արդեն հարազատ դարձած Լազարյան ճե-
մարան՝ որպես հայոց լեզվի ուսուցիչ: 1840-1860 թթ. եղել է Լազարյան 
ճեմարանի տեսուչը, իսկ այնուհետև մինչև 1882թ.՝ ուսուցչապետը: 

Մ. Էմինը Լազարյան ճեմարանի կառավարման խորհրդի անդամ էր: 
Մկրտիչ Էմինի կինը Մոսկվայի ավագ ոստիկանապետ Շուլգինի 

դուստրն էր, որ խիստ կրթված էր և զբաղվում էր բանասիրությամբ ու 
նկարչությամբ: Նրանց միակ որդին վախճանվել է 22 տարեկանում: 
Մ. Էմինը մահացել է 1890-ին Մոսկվայում՝ ծանր հիվանդությունից հե-
տո: Մեծ հայագետի առաջին կենսագիրը նրա երախտագետ սանն էր՝ 
Երվանդ Շահազիզյանը2: 

Մ. Էմինն իր աշխատությունները շարադրում էր գրաբարով, ռու-
սերենով ու ֆրանսերենով: Մեծ հայագետի մատենագիտությունն առա-
ջինը կազմել է Գ. Զարբհանալյանը3, որի տվյալներն օգտագործել է 
հայր Արսեն Ղազիկյանն իր մատենագիտության մեջ:4 

                                                 
1  Տե՛ս J. Saint-Martin, Mémoires historiques et géographiques sur l’Arménie, t. I, Paris, 

1818, t. II, Paris, 1819. 
2  Տե՛ս Ե. Շահազիզյան, Մկրտիչ Յովսեփեան Էմին, Թիֆլիս, 1900, 270 էջ: 
3  Տե՛ս Գ. Զարբհանալյան, Ուսումնասիրութիւնք հայ լեզուի եւ մատենագրութեան 

Յարեւմուտս (ԺԴ-ԺԹ դար), Վենետիկ, 1895, էջ 384-391: 
4  Հ.Ա. Ղազիկյան, Հայկական նոր մատենագիտութիւն և հանրագիտարան հայ 

կյանքի, հ. I, Վենետիկ, 1909-1912, էջ 674-683: 
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Պահպանված են հայ դասական գրող Ռափայել Պատկանյանի 
հուշերը Մկրտիչ Էմինի մասին, որին նա աշակերտել է Լազարյան ճե-
մարանում սովորելիս:1 

Ռ. Պատկանյանը հուշերն սկսում է Էմինի 50-ամյա գիտական և 
մանկավարժական գործունեության և կյանքի 70-ամյա հոբելյանի հիշա-
տակումով: Այդ հոբելյանը կազմակերպվել էր ռուսական կառավարու-
թյան մակարդակով ու ողջույնի խոսքերի իսկական հեղեղ էր աշխարհի 
տարբեր երկրներից, որոնցում հայագիտական կենտրոնները հիացած 
էին Մ.Էմինի գիտական վաստակով ու շարունակական կապի մեջ էին 
նրա հետ: Ըստ Պատկանյանի, Էմինն ուներ մանկավարժական բացա-
ռիկ հմտության մի գաղտնիք, որը միայն իրեն էր հայտնի, ու նրա դա-
սերին անհնար էր ձանձրանալ: Նա կարողանում էր շարժել աշակերտի 
երևակայությունը, հիանալի էր բացատրում Աստվածաշունչը, յուրովի 
մեկնում չորս Ավետարանները: Նրա սովորեցրած գրաբարի շնորհիվ 
աշակերտները հափշտակված կարդում էին ոչ միայն Փավստոս, Խորե-
նացի ու Եղիշե, այլև Հոմերոսի «Իլիականը» և Միլտոնի «Դրախտ կո-
րուսյալը»: Էմինի դասերը վերածվում էին հայրենասիրության ու մար-
դասիրության չմոռացվող պատգամների: Չնայած սիրելի պրոֆեսորը 
գրում էր գրաբարով, սակայն նախանձախնդիր էր, որ իր սաների աշ-
խարհաբարը լինի հարուստ և ճոխ: Նա նաև ռուս գրականության 
նկատմամբ առաջացնում էր անանց սեր: Հանում էր, ասենք, «Բազմա-
վէպի» համարը և մեծ հաճույքով կարդում էր Կռիլովի առակները, 
որոնց գրաբարյան թարգմանությունը մրցում էր ռուսերեն բնագրի հետ: 
Մկրտիչ Էմինին խորթ են եղել և՛ ազգային սնապարծությունը, և՛ ազ-
գային խեղճությունը: Նա իր աշակերտների մեջ ներարկում էր մի 
կարևոր հատկություն՝ հարգել ու պատվել այն ամենը, ինչն իր վրա 
կրում էր հայի ու հայության անունը: Ամեն հայի համար պաշտամունքի 
առարկա պետք է լինեին հայոց լեզուն, հայ գրականությունը, հայ մա-
տենագիրը, Էջմիածինը, վեհափառ կաթողիկոսը, Մխիթարյան Ուխտը:2 

Մ. Էմինի դեպի ռուս գրականությունն ունեցած ջերմ վերաբերմուն-
քի մասին ուշագրավ դիտարկում ունի Յու.Վեսելովսկին. «Մ.Էմինը յու-
րացնելով գիտությունների դասընթաց Արևելյան լեզուների Լազարյան 
ճեմարանում՝ 30-ական թվականների սկզբին ձեռնամուխ է լինում 

                                                 
1  Տե՛ս Մկրտիչ Էմինի երկասիրությունները հայոց լեզվի, գրականության և պատ-

մության մասին (1840-1855 թթ.) հայկաբանի մի պատկերով և կենսագրական 
նյութերով, Մոսկվա, 1898, էջ 201-212: 

2  Նույն տեղում, էջ 209-210: 
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ռուսական բանաստեղծությունների և պոեմների փոխադրությանը և 
առաջին հերթին գրաբարով թարգմանում է «Բախչիսարայի շատրվա-
նը» ու «Կովկասի գերին»: 1841 թվականի հենց իր Էմինի գրառումից, 
երբ նա արդեն ուսուցիչ էր, ուղղված Ք. Լազարևին, երևում է, որ չոր-
րորդ դասարանում աշակերտները հայոց լեզվի դասերին Ժուկովսկու 
«Ունդինայի» կողքին թարգմանում էին Պուշկինի «Ճանապարհորդու-
թյուն դեպի Էրզրում» գործը»1: 

Մ.  Էմինն այնքան շահագրգիռ էր հայերենի աշխարհաբարի կա-
տարելության խնդրում, որ նրա շնորհիվ աշխարհաբարի մեջ մտան և 
մինչև հիմա էլ գործածվում են դասարան, թեյ, սուրճ, համալսարան, 
դասախոսություն և այլ բառեր: 

Մկրտիչ Էմինի հոբելյանի նյութերը, Գրիգոր Խալաթյանցի խմբագ-
րությամբ, լույս տեսան 1887թ. Մոսկվայում:2 

Մ. Էմինին նվիրված հոբելյանական ժողովածուն բաղկացած էր 
հետևյալ բաժիններից՝ 

1) Հոբելյանի նախապատրաստում: Կոմիտեի նիստերի արձանագ-
րություններից դուրս բերել Մ. Էմինի հոբելյանի կազմակերպման նյու-
թերը: 

2) Հոբելյանի նշումը Արևելյան լեզուների Լազարյան ճեմարանի 
դահլիճներում: Պատգամավորների ընդունելություն, ուղերձների և ող-
ջույնների ընթերցում: 

3) Ճաշկերույթ հոբելյարի պատվին: Ճառեր և ողջույններ ուղղված 
հոբելյարին՝ ճաշկերույթի ժամանակ: 

Հավելված: Մ. Էմինի աշխատությունների մատենագիտական 
ցանկը:3 

Շնորհավորանքներ են եղել Մոսկվայի ու Ռուսաստանի այլ քա-
ղաքների համալսարաններից ու գիտական ընկերություններից, Իտա-
լիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Բելգիայի, Ավստրիայի հայագիտա-
կան կենտրոնների օտարազգի պրոֆեսորներից, Նիցայից գրաֆ Լո-
րիս-Մելիքովից, Թեոդոսիայից հռչակավոր ծովանկարիչ Հ. Այվազովս-
կուց, Ամենայն հայոց կաթողիկոս Մակարից: 

                                                 
1  Ю.А. Веселовский, Очерки армянской литературы, истории и культуры, 

Вступительная статья, составление, редакция и примечания Аллы Давтян, Ереван, 
1972, с. 347. 

2  Տե՛ս 1836-1886, Празднование пятидесятилетнего юбилея учено-педагогической 
деятельности Н.О. Эмина, под редакцией Г.А. Халатянца, Москва, 1887. 

3  Նույն տեղում, տե՛ս Содержание. 
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Ուշագրավ է Օգյուստ Կարիերի շնորհավորական խոսքը, որում Է-
մինի գիտական վաստակի վերաբերյալ իր հիացմունքն արտահայտե-
լուց հետո վերջինս խոստանում է մոտակա ժամանակներում այցելել 
Մոսկվա ու անձամբ արտահայտել իր հիացմունքը գիտնականի կատա-
րածի նկատմամբ: Միաժամանակ պատրաստվում է նրան ուղարկել 90 
բառից կազմված և X դարում գրված լատիներեն-հայերեն բառարանը:1 

Պատգամավորների ներկայացումից ու բոլոր ուղերձներից և ող-
ջույններից հետո Մ. Էմինն ի նշան երախտագիտության ասաց, որ իր 
համար գիտական գործունեությունը եղել է մեծագույն հաճույք և այդ 
գործով զբաղվել է մանկավարժական ծանր պարտականություններից 
հետո և երբեք չի սպասել այսպիսի բարձր գնահատականի, սակայն 
լսելով բոլոր ջերմ գնահատականները, հասկանում է, որ իր կյանքի կես 
դարը զուր չի ապրել:2 

Մ. Էմինի դասախոսությունները գրականության տեսությանը և 
գրաքննադատությանը վերաբերող լույս են տեսել նրա մահվանից հետո 
1898-ին:3 Հայագետը համոզված է, թե հեթանոս հայերն ունեին հատուկ 
նշանագրեր, որոնք բացատրում էին իրենց կրոնի գաղտնիքները: Նա 
բերում է մի շարք նշանագրեր՝ դրանց դիմաց դնելով նրանց իմաստը:4 

Հայագետի վաղ շրջանի աշխատություններից է գրաբարի քերա-
կանության դասագիրքը, որը հատուկ գրվել է Լազարյան ճեմարանի 
աշակերտների համար: Հատկանշական է, որ հեղինակը հայերենի քե-
րականությունը հստակորեն ներկայացնելիս չի մոռացել հաճախ իր 
ասելիքը բացատրել՝ դիմելով ռուսերենի օգնությանը, բերելով ռուսերեն 
համարժեքները: 

Գոյականակերտ վերջածանցները բացատրելիս բերվում են հայե-
րեն գոյականների ռուսերեն համարժեքները՝ 

Րան – վարժարան – училище, ճեմարան – академия. 
Ոց – դպրոց – институт, ծաղկոց – цветник, թիկնոց – плащ, ձմե-

ռոց – зимний дворец կամ зимняя квартира. 
Ստան – ծառաստան – сад, բուրաստան – цветник, այգեստան – 

сад, անդաստան – огороды, Պարսկաստան – Персия. 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 6: Տե՛ս նաև Ա. Դոլուխանյան, Լատիներէն-հայերէն հնագոյն 

բառարանը, «Շիրակ», գրականութեան եւ արուեստներու, ապրիլ, մայիս, հունիս, 
Բեյրութ, 2006, էջ 44-47: 

2  1836-1886 Празднование пятидесятилетнего юбилея..., с. 65. 
3  Տե՛ս Н. Эмин, Երկասիրութիւններ հայոց լեզուի, գրականութեան եւ 

պատմութեան (1840-1855 թթ.), Մոսկվա, 1898:  
4  Նույն տեղում, էջ 10: 
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Պան – դռնապան – дворник, պարտիզպան – садовник, պահա-
պան – стража. 

Ուտ – ընկուզուտ, շամբուտ – место изобилующее грецкими 
орехами и тростником.1 

1849թ. Էմինը ճեմարանի աշակերտների համար նույն հաստատու-
թյան տպարանում հրատարակում է գրականության քրեստոմատիա, 
որը սկսվում է V դարի հայ փիլիսոփա Եզնիկ Կողբացու խրատներով և 
ավարտվում Հոմերոսի «Իլիականի» 23-րդ հատվածով, որը նկարագ-
րում է Աքիլլեսի զինակիցների ողբը Պատրոկլոսի՝ Աքիլլեսի սիրելի ըն-
կերոջ դիակի վրա, որն ընկել էր Հեկտորի ձեռքից: Աքիլլեսը վրեժխն-
դիր է լինում, սպանում է Հեկտորին ու մեծ պատիվներով թաղում Պատ-
րոկլոսին: 

Բացի հայ մատենագիրների գլխավոր երկերից բերված հատված-
ներից, հայ առակագիրների գործերից, գողթան երգերից, քրեստոմա-
տիայում տեղ են գտել նաև ռուս ու եվրոպական գրողների չափածո 
գործերից՝ Գյոթե, Լաֆոնտեն, Ֆինեօթթի, Ուլանդ, Շիլլեր, Կռիլով, Լո-
մոնոսով, Դերժավին: 

Մ. Էմինի կազմած քրեստոմատիայի ամենաարժեքավոր մասը 
թերևս նրան կցված գրաբար-ռուսերեն բառգիրքն է, որում կա գրքի 
գրեթե բոլոր բառերի ռուսերեն բացատրությունը:2 Այս բառարանը երկ-
կողմանի օգտակարություն ունի այսօր. ռուսները դրա միջոցով կյուրաց-
նեն գրաբարը, հայերը՝ ռուսերենը: 

Մկրտիչ Էմինի հայագիտությանը, հայ գրականությանը մատուցած 
ծառայություններից մեկն էլ այն մասնագիտական ու գործնական օգնու-
թյունն է, որ վերջինս ցուցաբերել է XVIII դարի հայ հանճարեղ բանաս-
տեղծ Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերը 1852թ. Մոսկվայում հրատարա-
կելու գործում: 

Գևորգ Ախվերդյանի կազմած Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի 
ժողովածուն հիմք դարձավ սայաթնովագիտության միջազգային զար-
գացման համար: Հիշենք, թե ինչպես է բնութագրում Սայաթ-Նովային 
հայ պոեզիայի մեծագույն գիտակ Վալերի Բրյուսովը. «Певцом, 
вознесшим поэзию ашугов на недосягаемую до него высоту, был Саят-
Нова; мощью своего гения он превратил ремесло народного певца в 
                                                 
1  Н. Эмин, Քերականութիւն հայկական լեզուի, ’ի պէտս աշակերտաց Լազարեանց 

Ճեմարանի Արևելեան Լեզուաց, Մոսկվա, 1846, с. 45-46. 
2  Տե՛ս Ընտիր հատուածք քաղեալք ի գրոց նախնի եւ արդի Մատենագրաց հայոց, 

Հանդերձ Բառագրովք, ի պէտս աշակերտաց Լազարեանց Ճեմարանի Արևելեան 
Լեզուաց, Մոսկվա, 1849, էջ 3-149: 
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высокое призвание поэта. Можно сказать, что все, что сделали пред-
шественники Саят-Новы, ничтожно его подвигом и как бы померкло в 
лучах его славы»1. Հետո Բրյուսովն ավելացնում է. «Поистине Саят-Нову 
можно назвать «поэтом оттенков». Он в XVIII веке, как бы уже исполнил 
завет, столетие позже данный Верлэном»: 

Pas la couleur, rien que la nuance!2 
Տարիների հետ անխոնջ գիտնականը լայնացնում է իր գիտական 

հետազոտությունների շրջագիծը՝ դրա մեջ մտցնելով հայոց հին դիցա-
բանությունը, հին վեպը, միջնադարի հայ պատմիչների երկերը, հոգևոր 
գրականությունը, հայ եկեղեցու պատմությունը, հայ-ռուսական միջնա-
դարյան գրական կապերը, հայ հին հեղինակների բնագրերի հրատա-
րակումը, ծանոթագրումը, դրանց մի մասի թարգմանությունը ռուսերե-
նով ու ֆրանսերենով: 

1864թ. Մոսկվայում լույս է տեսնում Մ. Էմինի «Очерк религии и 
верований языческих армян» հետազոտությունը, որն անմիջապես 
թարգմանվում է ֆրանսերեն:3 

Արդեն համբավավոր գիտնականի համար այս աշխատությունը 
բոլորովին նոր որակ նշանավորեց: Իր հետազոտության հենց սկզբում 
Մ. Էմինը նշում է, որ Ասիայի հինավուրց ժողովուրդներից մեկի՝ հայերի 
հեթանոսական կրոնի մասին գիտնականները առանձին հետազոտու-
թյուն չունեն: Մխիթարյաններն, իհարկե, որոշ քայլեր կատարել են, սա-
կայն բավարարվել են միայն հայ հեթանոսական աստվածներին հունա-
կանի հետ համեմատելով՝ անտեսելով, որ հեթանոսությունը Հայաստա-
նում եղել է հունական ազդեցությունից դարեր առաջ: Էմինը ներկայաց-
նում է հայկական հեթանոս աստվածների պանթեոնը՝ դրանք զուգահե-
ռելով տարբեր ժողովուրդների հնագույն հավատալիքների հետ: Էմինն, 
օրինակ, Միհրի պաշտամունքը կապում է Արեգի և Լուսնի հավատալիք-
ների հետ: Արեգակ ըստ Ավեստայի նշանակում է Որմիզդի աչք: «Арег – 
акн служил в тоже время символом огня мужского пола»4. Եթե արեգա-
կը կապվում է արական սեռի հետ, ապա հայագետը լուսինը կապում է 

                                                 
1  Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней, под редакцией, со всту-

пительным очерком и примечаниями Валерия Брюсова, Москва, 1916, с. 59. 
2  Նույն տեղում, էջ 62: 
3  J.B. Émin, Recherches sur le paganisme arménien, ouvrage traduit du russe par M.A. 

de Stadler, Paris, 1864. 
4  Н. Эмин, Очерк религии и верований языческих армян, исследование, Москва, 

1864, с. 30. 
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իգականի հետ. «Луна была символом огня женского пола»1. Հռիփսիմ-
յաններին նվիրված ճառում Մովսես Խորենացին այդ կոչում է «կրակ-
քոյր», «огонь-сестра»2. 

Էմինը քննում է հայ հին մատենագիրների երկերում պահպանված 
հավատալիքների իմաստները: Դրանք են՝ քաջք, արալեզ, հուշկապա-
րիկ, համբարու և այլն: Նա բացատրում է, թե ինչու հայերը հնագույն 
ժամանակներում պաշտում էին սոսի և բարդի ծառերը: 

Մարդկության հնագույն մտածողությունն ունի բազմաթիվ գաղտ-
նիքներ, և դրանց բացահայտումը գիտության մշտական պրոբլեմներից 
է: Էմինի սույն աշխատությունը կարևոր քայլ է հեթանոս հայերի կրոնա-
կան հավատալիքները գիտականորեն բացատրելու խնդրում. այն ներ-
կայացնում է հայկական հնագույն որոշ խորհրդանիշների ճշգրիտ 
իմաստները: 

Էմինին հռչակ է բերել նաև «Վէպք հնոյն Հայաստանի» աշխատու-
թյունը3, որը փոքր-ինչ փոփոխված լույս տեսավ 1881-ին ռուսերենով:4 
Հայ հին առասպելների մասին եղած դիտարկումներից բացի, Էմինն 
անդրադարձ ունի նաև Հայաստանին հարևան ժողովուրդների առաս-
պելներին: Նա, օրինակ, ունի մի նկատում, որը հետագայում նույնու-
թյամբ ընդունում են եվրոպացի ավեստագետները: Նրա կարծիքով 
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ պարսից զրադաշտա-
կան կրոնին վերաբերող փաստերն ավելի հին են, քան պարսից մատե-
նագիրների մոտ:5 

Մ. Էմինը խոր հետաքրքրություն ուներ հայ և ռուս հոգևոր գրակա-
նության նկատմամբ և իր դիտարկումներն ու թարգմանությունները 
հրատարակում էր հետևյալ պարբերականներում. 

1) «Православное обозрение» 
2) «Труды Московского археологического общества» 
3) «Русский архив» 
4) «Критическое обозрение» և այլն: 
1872թ. հայագետը հրատարակում է «Համառոտ ակնարկ արևելա-

հայ եկեղեցու պատմության» («Краткий очерк истории армянской 
восточной церкви») հետազոտությունը, որում ցավով նկատում է, թե 
աշխարհում առաջինը քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակած հայ 
                                                 
1  Նույն տեղում: 
2  Նույն տեղում: 
3  Տե՛ս Մ. Էմին, Վէպք հնոյն Հայաստանի, Մոսկվա, 1850: 
4  Н. Эмин, Моисей Хоренский и древний эпос армянский, Москва, 1881. 
5  Մ. Էմին, Վէպք հնոյն Հայաստանի, էջ 59: 
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եկեղեցու ընկալումները երբեմն ճիշտ չեն մեկնաբանվել. «Ոչ միայն միջ-
նադարի հույն և կաթոլիկ գրողները, այլև մեր ժամանակի գիտնական-
ները՝ հոգևոր և աշխարհիկ, մնում են ինչ-որ ժամանակ սխալ հասկա-
ցած և ըմբռնած հայ եկեղեցու դոգմաների հասկացողության մեջ»1: 

Հայագետը քրիստոնեական համընդհանուր գրականության մեջ 
եզակի երկ է համարում Մովսես Խորենացու այն գործը, որը պատմում 
է, թե ում կողմից, երբ և ինչ հանգամանքներում Աստվածամոր պատկե-
րը հայտնվել է Հայաստանում և զետեղվել Հոգեաց վանքում2: 

Էմինը Աստվածամոր պատկերին նվիրված Խորենացու թուղթը 
համարում է մեծարժեք մի քերթված, որը, սակայն նրա կարծիքով, նոր 
օրերին հասել է պակասավոր ձևով: 

Թափառիկ քրիստոնեական պատումներից Էմինը հայերենից ռու-
սերեն է թարգմանել «Сказание о святых Романе и Давиде и о кончине 
русского епископа св. Фомы» պատմական զրույցները:3 

Հայագետը բացատրում է, թե ինչ եղանակով են ռուսական վկա-
յաբանությունները և վարքերը հայտնվել հայկական «Յայսմաւուրք» կոչ-
վող ծիսական գրքերում: Վարքի հեղինակը հիշեցնում է «многие из 
нашей страны (т. е. из Армении) видевшие эти чудеса, рассказывали 
нам»4. Ռոմանի և Դավիդի՝ երկու եղբայրների կյանքի մասին պատմող 
զրույցը լի է քրիստոնեական կրոնին հատուկ հրաշքներով, դրա համար 
էլ այն հաճելի է եղել հայ հավատացյալի ընթերցանության համար: 

Հայ հոգևոր գրականությունը ռուս ընթերցողին ներկայացնելու 
համար Էմինը 1879թ. հրատարակում է «Շարական» («Шаракан») ժողո-
վածուն:5 Հայ եկեղեցու հիմները հավաքված են «Шаракан» ժողովածուի 
մեջ, սակայն հայագետի կարծիքով «Շարական բառը ցարդ ճշգրիտ 
ձևով չի սահմանված գրաբարի գիտակների կողմից»6: 

Գիտնականը փաստում է, որ իր «Шаракан» ժողովածուն օտար 
լեզվով առաջին ամբողջական թարգմանությունն է հայ հոգևոր երգերի, 

                                                 
1  Н. Эмин, Краткий очерк истории армянской восточной церкви, Москва, 1872, с. 4. 
2  Н. Эмин, Сказание о преставлении Святой Богородицы и об ее образе, Москва, 

1874. 
3  Տե՛ս Сказание о святых Романе и Давиде и о кончине русского епископа св. 

Фомы, по армянским Четьи-минеям, перевел и объяснил Н.О. Эмин, Москва, 
1877. 

4  Նույն տեղում, էջ 5: 
5  Шаракан, Богослужебные каноны и песни Армянской восточной церкви, перевел 

с древнеармянского языка Н.Эмин, Полный перевод, Москва, 1879. 
6  Նույն տեղում, էջ 319: 
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ու այն ընդգրկում է շարականների տարբեր դարերի դրսևորումները՝ 
սկսած V դարից: 

Մկրտիչ Էմինը մարգարեաբար հասկացավ հայ միջնադարյան 
պատմագրության միջազգային արժեքը և մեծ եռանդով ձեռնամուխ 
եղավ հայ պատմիչների երկերի գրաբարյան բնագրերի հրատարակ-
մանն ու դրանց թարգմանությանը ռուսերենով ու ֆրանսերենով: Առա-
ջինը գրաբարով հրատարակում է X դարի պատմիչ Հովհաննես Դրաս-
խանակերտցու «Հայոց պատմությունը»1: Էմինը մի շարք բանասիրա-
կան խնդիրներ է լուծում կապված Դրասխանակերտցու երկի հետ և 
ուղղում է Ֆելիքս Լաժարի որոշ սխալները, որոնք գալիս են Միքայել 
Չամչյանցի «Հայոց պատմությունից»: 

Մկրտիչ Էմինի հայագիտական լավագույն ձեռնարկներից մեկն էլ 
1853-ին Մոսկվայում հրատարակած V դարի պատմիչ Ղազար Փարպե-
ցու «Թուղթն» էր: Նա «Թղթի» բնագրին կցում է ընդարձակ նախաբան 
և ծանոթագրություններ՝ խոստովանելով, թե Փարպեցու այդ երկում 
կան մութ տեղեր, որոնց պարզաբանումը թողնում է հետագա հետազո-
տողներին:2 Էմինն իրավացիորեն շատ բարձր է գնահատում «Թղթի» 
ճանաչողական արժեքը: 

1860-1861թթ. հայագետը հաջորդաբար հրատարակում է հայ մի 
քանի պատմիչների երկերը՝ Մովսես Կաղանկատվացի3, Մխիթար Այրի-
վանեցի4, Ստեփանոս Սյունեցի5: 

Մկրտիչ Էմինը առանձնակի վերաբերմունք ուներ պատմահայր Խո-
րենացու անձի և գործի նկատմամբ: Հենց այդ պատճառով էլ առաջին 
պատմիչը, որի երկը նա թարգմանեց ռուսերեն, Մովսես Խորենացին էր:6 
                                                 
1  Հովհաննես Դրասխանակերտցի, Պատմություն Հայոց, Մոսկվա, 1853: Պատմիչի 

«Հայոց պատմության» ֆրանսերեն թարգմանությունը լույս է տեսել 1841-ին 
Փարիզում, արևելագետ Ֆելիքս Լաժարի ջանքերով: Թարգմանիչը Սեն-
Մարտենն էր (Տե՛ս Ա. Դոլուխանյան, Սեն-Մարտենը ֆրանսիական հայա-
գիտության հիմնադիր, Երևան, 2014, էջ 72-78): 

2  Ղազար Փարպեցի, Թուղթ առ Վահան Տէրն Մամիկոնէից, ի լոյս ընծայեաց 
Մկրտիչ Էմին, տեսուչ Լազարեան Ճեմարանի Արևելեան լեզուաց, Մոսկվա, 1853, 
էջ 31: 

3  Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, ի լոյս ընծայեաց 
Մկրտիչ Էմին, Մոսկվա, 1860: 

4  Մխիթար Այրիվանեցի, Պատմութիւն Հայոց, ի լոյս ընծայեաց Մկրտիչ Էմին, 
Մոսկվա, 1860: 

5  Ստեփանոս Սյունեցի, Պատմութիւն տանն Սիսական, ի լոյս ընծայեաց Մկրտիչ 
Էմին, Մոսկվա, 1861: 

6  Տե՛ս М. Хоренский, История Армении, V век, с объяснениями и приложениями, 
Москва, 1858. 
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Գր. Խալաթյանցը նշել է, թե Խորենացու պատմության առաջին ռու-
սերեն հրատարակությունից հետո Էմինը շարունակել է աշխատել իր 
թարգմանության վրա, որի արդյունքում հարստացվել են և՛ նախաբանը, և՛ 
ծանոթագրությունները, և այն գերազանց էր մինչ այդ կատարված լատի-
ներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն և գերմաներեն թարգմանություններից:1 

Խորենացու «Հայոց պատմությանը» կցված հավելվածում Էմինը 
հետաքրքիր եզրահանգումներ ունի Մաշտոցյան այբուբենի վերաբե-
րյալ, որն ունեցավ ազգափրկիչ նշանակություն. «Հանճարեղ Մեսրոպի 
այդ մեծ գաղափարը լիովին պսակվեց հաջողությամբ»2: 

Ահա թե որքան ճիշտ է բացատրում հայագետը ամեն ազգի լեզվի 
համար սեփական այբուբենն ունենալու անհրաժեշտությունը. «Գրի օգ-
նությամբ լեզուն փրկվում է մահացումից, և նրանում ժողովրդի ինքնու-
թյունն իր բոլոր անհամար անորսալի գծերով պահպանում է իր ան-
ձեռնմխելիությունը»3: 

Էմինի կարծիքով մինչև Մեսրոպ Մաշտոցը հայերն ունեցել են 
իրենց տառերը. «Չնայած փաստերի սղության, նրանց հիման վրա կա-
րող ենք եզրակացնել, որ, իրոք, հնագույն հեթանոսական ժամանակնե-
րում հայերն ունեցել են իրենց սեփական այբուբենը»4: 

1861-ին Էմինը հրատարակում է Վարդան Մեծի «Տիեզերական 
պատմությունը»5 («Всеобщая история»), որին կցում է փաստահարուստ 
առաջաբան, ըստ որի այս պատմիչն այնքան իմաստուն է եղել, որ Հու-
լաղու խանը և նրա կինն ընդունել են նրա խորհուրդները: 

1864-ին լույս է տեսնում Մ.Էմինի նոր թարգմանությունը՝ Ստեփա-
նոս Ասողիկի պատմությունը, որը վերստին ունի փաստահարուստ 
առաջաբան, իսկ վերջում՝ բազմաթիվ հավելվածներ: 

Մ. Էմինի պատմագիտական երկերից է հինգերորդ հնագիտական 
ժողովում ընթերցված «Мидийцы в древней Армении (Новое толкование 
данное Жюлем Оппертом слову «Астиаг»)» զեկուցումը, որը նույնպես 
արևելագիտական նորություններ է պարունակում: 

                                                 
1  Տե՛ս М. Хоренский, История Армении, новый перевод Н.О.Эмина, с приме-

чаниями и приложениями, Москва, 1893, с. VI. 
2  Н. Эмин, Исследования по армянской мифологии, археологии, истории и истории 

литературы (за 1858-1884 гг.), издание второе с приложением переводов из 
армянских историков, Москва, 1896, с. 206-207. 

3  Նույն տեղում, էջ 206: 
4  Н. Эмин, Исследование по армянской мифологии..., с. 212. 
5  Вардан Великий, Всеобщая история, перевел Н. Эмин, с примечаниями и 

приложениями, Москва, 1861. 
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Մ. Էմինի ֆրանսերեն թարգմանությունների պսակը Փավստոս 
Բուզանդի «Հայոց պատմության» ամբողջական թարգմանությունն է, 
որը կատարել է ֆրանսիացի նշանավոր հայագետ Վիկտոր Լանգլուայի 
“Collection...”-ի համար:1 

Փավստոսի պատմության խորագրում Լանգլուան բարեխղճորեն 
զետեղել է թարգմանչի տվյալները. «Փավստոս Բուզանդ, պատմական 
գրադարան չորս գրքերով, առաջին անգամ հայերենից ֆրանսերեն 
թարգմանված Կլյազմայի վրա գտնվող Վլադիմիրի գիմնազիայի տնօ-
րեն Մկրտիչ Էմինի կողմից» (“Faustus de Byzance, Bibliothèque historique 
en quatre livres, traduit pour la première fois de l'Arménien en français, 
par Jean-Baptiste Emine, directeur du Gymnase imperial de Wladimir sur la 
Kliazma”). 

Էմինը հիացմունքով է խոսում Փավստոս Բուզանդի երկի մասին, 
որը խիստ քննադատվել է միջնադարյան հայ մատենագրության մեջ՝ 
հատկապես ոճի պատճառով: Նրա կարծիքով Փավստոսի ոճն անբա-
սիր է, թե՛ մաքրությամբ և՛ թե լեզվական հարստությամբ այն բոլորովին 
հետ չի մնում հինգերորդ դարի հայ թարգմանիչների լեզվի պերճությու-
նից: Ի վերջո, թարգմանիչը խոստովանում է, թե ինքը հաղթահարել է 
շատ դժվարություններ, որպեսզի այս հեղինակի լեզուն համապատաս-
խանեցնի եվրոպական դարձվածներին. դա դժվար է եղել նաև այն 
պատճառով, որ Փավստոս Բուզանդի երկը որևէ լեզվով դեռ չէր թարգ-
մանվել:2 

Մ. Էմինը Վիկտոր Լանգլուայի “Collection...”-ի երկրորդ հատորի 
համար ֆրանսերեն թարգմանել է նաև Գրիգոր Լուսավորչի ընտանիքի 
տոհմաբանությունը և Ներսես Մեծ կաթողիկոսի վարքը ըստ հինգե-
րորդ դարի անանուն հեղինակի (Généalogie de la famille de saint 
Grégoire, Illuminateur de l’Arménie et vie de saint Nersés, patriarche des 
Arméniens, par un auteur anonyme du V siècle (ouvrage traduit pour la 
première fois en français, par Jean-Raphael Emine)3. 

Վերջապես Էմինի թարգմանական հուշարձաններից մեկն էլ Կո-
րյուն վարդապետի «Վարք Մաշտոցի» աշխատությունն է, որը ևս լույս 
տեսավ Վիկտոր Լանգլուայի “Collection...”-ի II հատորում և վերահրա-
տարակվեց 2005-ին Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակի առիթով: 
                                                 
1  Տե՛ս Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, publieé en français 

par V.Langlois, t. I, Paris, 1867. 
2  Н. Эмин, Исследование..., с. 274. 
3  Տե՛ս V.Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, t. II, 

Paris, 1969, p. 21-44. 
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Մ. Էմինի գիտական աշխատությունները թվարկվածով չեն սպառ-
վում: Նա մահվանից առաջ թողել է մի կտակ, որը 1893թ. տպագրվեց 
Մխիթարյանների «Բազմավէպում»1: Այդ կտակը բացահայտեց մեծ հա-
յագետի բարերար լինելու իրողությունը: Հայագետի կտակի դրամագլ-
խով նրա աշխատությունները լույս տեսան 4 մեծադիր հատորներով: 
Բացի այդ, նույն միջոցներով լույս տեսան «Էմինեան Ազգագրական ժո-
ղովածուի» ինը հատորները (1901-1913 թթ.): 

Իր գիտական վաստակով Մ. Էմինը պարտական է XIX դարի ռու-
սական իրականությանը, Լազարյան ճեմարանի գիտական ուղղվածու-
թյանը, որոնց շնորհիվ նրա բնատուր մեծ տաղանդը հայագիտության 
գանձարանը հարստացրեց արժեքավոր երկերով: 

 
Բանալի բառեր. հայագետ, ճեմարան, Լազարյան, լուսավորություն, 
կրթություն, հասարակական, կտակ, ազգօգուտ, համընդհանուր, թարգ-
մանություն: 

 

 Долуханян Аэлита 
Лазаревский институт восточных языков и Никита Эмин 

 
Резюме 

В 1815 г. по инициативе и на средства дворянской семьи Лазарьянов в 
Москве открылся Лазаревский Институт, который со второй половине XIX 
века и до первых лет XX века был не только одним из центров армянской 
интеллектуальной жизни, но и стал знаменитым в России и в армено-
ведческих центрах Европы. 

Арменоведческая деятельность Никиты Эмина в основном разверну-
лась в период 1840-1880-ых годов, когда в России и в Европе появились 
выдающиеся арменоведы, успешно продолжившие светлое дело, начатое 
основоположником французского арменоведения Жан-Антуаном Сен-
Мартеном в его двухтомном капитальном труде под названием 
«Исторические и географические заметки об Армении». 

Н.Эмин оставил огромное арменоведческое наследие. Перед смертью 
он оставил завещание, которое было опубликовано в 1893 г. в журнале 
«Базмавеп» Мхитаристов. Это завещание прояснило факт благодетельности 
великого арменоведа. На сумму, завещанную Эмином, были изданы четыре 

                                                 
1  Տե՛ս «Բազմավէպ», 1893, հ. ԾԱ, սեպտեմբեր, էջ 441: 
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больших тома его произвелений. Кроме того, на эти же средства вышли 
девять томов «Этнографического сборника Эмина» (1901-1913 гг.). 

 
Dolukhanyan Aelita 

Lazarev Institute for Oriental Languages and Nikita Emin 
 

Summary 
In 1815 Lazaryan noble family opened a seminary in Moscow on its 

initiative and at its own expenses, which from the second half of the XIX century 
to the first years of the XX century was not only a center of Armenian 
intellectual life, but it was also famous in all the Armenological centers of Russia 
and Europe.  

N.Emin launched his Armenological activities mainly in the 1840-1880s, a 
period, when dedicated Armenologists appeared in Russia and Europe, who 
successfully continued the brilliant work that was initiated by Antoine Jean Saint-
Martin, the founder of French Armenology with his two-volume work entitled 
“Mémoires historiques et géographiques sur l՚Arménie”. 

Emin has left a huge Armenological legacy. Before his death he left a will 
which was published in Mkhitaryans’ “Bazmavep” in 1893.That will revealed the 
great Armenologist as a benefactor. The works of the Armenologist were 
published in 4 large volumes with the help of the will capital. In addition, the 
nine volumes of “Eminian Ethnographic Collection” were published with the 
help of the same capital in (1901-1913). 

With his scientific merit N. Emin owes the XX century Russian reality, the 
scientific orientation of Lazaryan Seminary, thanks to which his great natural 
talent enriched the Armenological treasury with valuable works. 
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 ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ 

ՔԵՌԻԽԵՉԱՆՆԵՐԸ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ 
       

Կյանքս արի հրապարակ, ոտքի կոխան ամենքի... 
     Հովհ. Թումանյան 

   

Հովհաննես Թումանյանը իր վիթխարի հեղինակության շնորհիվ 
20-րդ դարասկզբի գերբարդ ու դժվարին կյանքում օգնության ձեռք է 
մեկնել բազմաթիվ ազգային ու հասարակական, մշակույթի գործիչնե-
րի, գրողների ու արվեստագետների, այդ թվում՝ Լ. Շանթին, Դ. Դեմիր-
ճյանին, Վ. Տերյանին, Աթ. Խնկոյանին, Ս. Ամատունուն, Ա. Տիգրանյա-
նին, Ս. Վրացյանին, Ս. Զավարյանին, Դ. Անանունին, Վրթ. Փափազյա-
նին, Շիվանզադեին, Սիամանթոյին, Տ. Չիթունուն և բազամաթիվ այլ 
արևմտահայ ու արևելահայ մշակույթի գործիչների, որոնց անունների 
թվարկումը միայն մի ծավալուն գիրք կկազմեր1։ Թումանյանի աջակցու-
թյունը բխում էր ինչպես այդ գործիչների անձի ու գործի նկատմամբ 
հարգանքից, այնպես էլ ազգային մշակույթի զարգացման շահերից։ 

Հասարակական ու մշակութային գործիչները նրան դիմում էին 
ամենատարբեր խնդրանքներով, որոնք առնչվում էին թե՛ հանրային 
կյանքի, թե՛ իրենց անձնական կյանքի ամենատարբեր խնդիրներին։ 
Սակայն շատ շատերը, որոնք ո՛չ գործիչ էին, ո՛չ էլ մշակույթի հետ առն-
չություն ունեին, նույնիսկ բանաստեղծին անձամբ ծանոթ էլ չէին, նրան 
անհանգստացնում էին նեղ անձնական կարիքներով, դիմումներով, 
որոնցով սովորաբար զբաղվում են սոցիալական ծառայությունները 
կամ աշխատանքի տեղավորման գործակալությունները։ 

 Ժամանակակիցներից Դ.Դեմիրճյանը վկայում է. «Նա իր ժամա-
նակի ամենահասարակական գրողն էր։ Ճիշտ է, որ նրա ժամանակի 
հասարակությունն էլ նրան էր դիմում ամեն խնդրում։ Ամենահակառակ 

                                                 
1  Տե՛ս ԳԱԹ, (Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան) 

ԹՖ, թիվ 783, 841, 874,928,929,931, 964, 1047, 1110, 1113, 1168, 1173, 1325, 1326, 
1345, 1488, 1627, 1628,1797, 1825, 1921,1956, 2202, 2230, 2281, 2282, 2290 և այլն 
և այլն։ 
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հոսանքների ներկայացուցիչները նրա հետ սերտ կապ ունեին և դիմում 
էին նրա օգնությանը իրենց գործերի համար»1 ։ 

Գրողի յուրաքանչյուր ստեղծագործության ազդակը այս կամ այն 
չափով գալիս է կյանքից, նրան շրջապատող իրականությունից և ժա-
մանակի կոնկրետ անձերի վարքագծից։ Հայ ընթերցողին քաջ հայտնի 
է Քեռի Խեչանը, ով Թումանյանի համանուն պատմվածքի հերոսն է։ 
Միայն մեկ իրավիճակ ցուցադրելու ճանապարհով հեղինակը ամբող-
ջացրել է մոնումենտալ մի կերպար, որը ընթերցողի մեջ մնում է որպես 
իր գյուղական միջավայրի որոշ մտածողության և պնդերեսության, 
երեսվարության, խնդրելով պահանջներ ներկայացնող, դիմացինի հնա-
րավորություններն անտեսող, հանուն իր փոքրիկ շահի անվերջ համա-
ռող և ձանձրացնելով անդադար նեղություն տվող աննրբանկատ մար-
դու վարքագիծ դրսևորող տիպ։ Քեռի Խեչանը քաղաք էր եկել իր ազ-
գականի տուն, որպեսզի որդուն զինվորագրությունից ազատի։ Սկզբում 
խոսում է ազգականի կարոտից, արժանանում քաղաքացի ազգականի 
ջերմ ընդունելությանն ու հյուրասիրությանը, այնուհետև ներկայացնում 
խնդիրք-պահանջը, ու երբ, չնայած քաղաքացի ազգականի բոլոր ջան-
քերին, չի հաջողվում ուզածը ստանալ, երկար համառելուց հետո վերա-
դառնում է գյուղ ու ամենքին պատմում, որ ազգականն իրեն չի օգնել, 
անտեսել է իր խոսքն ու երեսին էլ չի նայել։ 

 Ուշագրավ է, որ «Քեռի Խեչանը» Թումանյանի «Սերոնք» պատմ-
վածաշարի պատմվածքներից է2։ Խորագիր, որը վկայում է հեղինակի 
բարեկամական վերաբերմունքը իր հերոսների նկատմամբ. նահապե-
տական գյուղացու հետամնացությունը, համառությունը, գյուղաշխարհի 
մարդկանց ըմբռնումները գրողը նեկայացնում է ցավով ու մտահոգու-
թյամբ։ Քեռի Խեչանի կերպարը այնքան բնորոշ էր ներկայացնում սե-
փական խնդիրներն ու հոգսերը այլոց ուսերին բարդող, ուրիշներից 
պահանջող և անկախ ամեն ինչից մշտապես անշնորհակալ մարդու տի-
պը, որ մինչև վերջերս բանաստեղծի որոշ համերկրացիներ այդ կեր-
պարում ծանոթներ էին տեսնում ու վիրավորվում։ 80-ական թթ. 
սկզբներին Երևանի բանաստեղծի թանգարանում լոռեցի մի գյուղացու 
հարցրի, թե ինչո՞ւ նրանցից ոմանք Թումանյանով հպարտանալու 
փոխարեն գրողի 100-ամյակի օրերին՝ 1969թ. նրա՝ Դսեղի հայրական 
տունը հրդեհելու փորձ արեցին։ Պատասխանը ավելի քան զարմանալի 

                                                 
1  Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում՝ այսուհետ՝ ԹԺՀ, Եր., 1969, էջ 41։ 
2  Պատմվածքն առաջին անգամ տպագրվել է «Հորիզոն», 1910, հոկտեմբերի 24, 

թիվ 236։ 
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էր. «Իսկ ինչո՞ւ է Թումանյանը գրել «Քեռի Խեչանը»»։ Տարիներ անց 
փորձում ենք պատասխանել այդ հարցին, մանավանդ որ Քեռի Խեչանը 
նույնպես, ինչպես Նազարն ու Փանոսը և բազմաթիվ այլ թումանյանա-
կան հերոսներ ապրում են բոլոր ժամանակներում և ամենուր։ Քեռի խե-
չաննների գոյությունը պայմանավորված է ոչ միայն նրանց բնավորու-
թյամբ, այլև շրջապատի հանդուրժող, երբեմն էլ խրախուսող մոտեցում-
ներով, նրանց «նազը տանողների» համբերությամբ և այլն։ 

Հենց սկզբից նկատենք, որ ամենքի հանդեպ Թումանյանի ներո-
ղամտությունն ու բարեկամական վերաբերմունքն են նաև այն պատ-
ճառները, որ բանաստեղծի կյանքից անպակաս են եղել զանազան 
փոքր մարդկանց, ազգականների, ծանոթ-անծանոթների, ամեն տեսակ 
քեռի խեչանների պատճառած նեղությունները։ 

Գրողի արխիվում պահպանվել են բազմաթիվ նամակներ, որոնց 
հեղինակները, նրան հռչակելով իբրև հայության Գլադստոն, քաղաքա-
վարության համար կամ հանուն «դիվանագիտության»՝ անձնական 
գործն առաջ տանելու համար նույնիսկ որպիսություն չէին հարցնում, 
այլ միանգամից ծանրաբեռնում էին պոետին իրենց ընտանեկան հոգ-
սերով, խնդրում միջնորդ դառնալ ոչ միայն իրենց երեխաների, այլ նաև 
իրենց ընկերների ու հեռումոտիկ բարեկամների նյութական կարիքնե-
րը հոգալու, նրանց զանազան ծառայություններ մատուցելու հարցում։ 
Սպառնում ու շանտաժի էին ենթարկում՝ ասելով, որ իրենք, կամ իրենց 
ընտանիքի անդամները սովից ու կարիքից կմեռնեն, և մեղավորը Թու-
մանյանը կլինի։ 

Խնդրանքները բազմաբնույթ էին։ 
 
Աշխատանքի տեղավորման գործակալությո՞ւն, թե՞…. 
Թումանյանը ձեռք էր բերել գործատուի համբավ, երբ ինքը որևէ 

հիմնարկում չէր ծառայում։ Ներսես ՏերԱվետիսյանը 1913թ. փետր-
վարի 10-ին պոետին դժգոհում է գաղթականի իր վիճակից, պատմում, 
թե ինչպես ծնողների կամքին հակառակ գնացել է հեռուներ՝ նյութական 
բարեկեցության հույսով, բայց քանի որ չի հաջողել, խնդրում է միջնոր-
դել Ներսիսյան դպրոցի տեուչին և իրեն աշխատանքի ընդունել, որ-
պեսզի կարողանա վերադառնալ Կովկաս և խնամի ծնողներին։ Իհար-
կե, դիմողներից յուրաքանչյուրն էլ հասկանում էր, որ ծանրացնում է 
Թումանյանի կյանքի առանց այդ էլ ծանր բեռը, բայց մտածում էր 
«ուրիշ էլ ո՞վ, եթե ոչ Թումանյանը» պիտի օգնի պանդուխտ հային գա-
վազանը վայր դնել և օտարության մեջ «վշտալի սրտով» թափառելու 
փոխարեն հայրենիք վերադառնալ։ ՏերԱվետիսյան Ներսեսը գրում է. 



200 
 

«Հարգելի բանաստեղծ ամենայն հայոց.... ես լավ գիտեմ..., որ ձեր 
կյանքը մեծ հոգսերի տակ է և տանջանքների սովոր… 

Բայց ես հիմա ի՞նչ անեմ և ի՞նչ հույսով հանգստացնեմ իմ ծեր 
ծնողներին, որոնց միակ հույսը ես էի»1։ 

Համալսարանավարտ և այդ պահին Խարկովի Ներքին հիվան-
դությունների կլինիկայում աշխատող Մկրտիչ անունով մի բժիշկ 
1913թ. հոկտեմբերի 31ին խնդրում է իր փեսային տեղավորել աշխա-
տանքի քաղաքային վարչությունում, բայց ոչ «լամբարտում», որի ղեկա-
վարը պ. Կաֆյանն է, ով, լինելով Ներսիսյան դպրոցի կառավարիչ, չա-
րաշահել է իր պաշտոնը, վատ է վերաբերվել իր փեսային և զանազան 
ինտրիգներ կազմակերպել։ Ընդ որում, այս բժիշկն էլ, ինչպես շատշա-
տերը հետևողական է։ Նրա դիմումները Թումանյանին մեղմ ասած 
«միանվագ» չէին, և «մեղավորը» դարձյալ բանաստեղծն էր, ով միշտ 
փորձում էր օգնել և չանտեսել որևէ խնդրանք։ «Մեծահարգելի պ. Հով-
հաննես,– գրում է նամակագիրը,– հիշելով Ձեր չափազանց սիրով վե-
րաբերմունքը դեպի իմ խնդիրքը, ես վճռում եմ նորից ձեր ուշադրությու-
նը դարձնել իմ փեսայի վիճակի վրա։ Ինչպես գրում է փեսաս, քաղա-
քային վարչության մեջ կա երկու տեղ, մեկը լամբարդում, մյուսը սպան-
դանոցում, փեսայիս համար չափազանց ծանր կլիներ լամբարդում 
պաշտոն ստանալ»2։ 

Դիմողները շատ լավ հասկանում էին, որ Թումանյանը աշխա-
տանքի ընդունման բյուրոյի կառավարիչ չէ, ոչ էլ այն հիմնարկների 
տնօրենը, որտեղ ուզում էին աշխատանքի տեղավորվել, սակայն գիտե-
ին, որ ունի անուն ու հեղինակություն, որոնք և կամենում էին շահագոր-
ծել։ Ավելին, նաև իրենք էին ճանապարհ ցույց տալիս, թե հատկապես 
ում միջոցով կարող է բանաստեղծը իր միջնորդական առաքելության 
մեջ հաջողության հասնել։ Այս բժիշկն էլ առաջարկում է դիմել Խատիս-
յանին՝ փեսային աշխատանքի տեղավորելով ապահովելու իր «ընտա-
նեկան խաղաղությունը». «Ավելորդ եմ համարում գրել... որքան նպաս-
տած կլինեք մեր ընտանեկան խաղ՚աղության։ Համենայն դեպս մի 
մարդ, որ զոհ է կուսակցական ինտրիգների, փրկած կլինեք։ Ամբողջ 
հույսս ձեզ վրա է»3։ 

Ուսուցիչ Սուրեն Նազանյանը մանկավարժի աշխատանքից զրկվե-
լով, Ալեքսանդրապոլից 1915թ.  փետրվարի 18ին Թումանյանին 

                                                 
1  ԳԱԹ, ԹՖ, թիվ 2176։ 
2  ԳԱԹ, Թֆ, 1773 (հինը՝ 273 լր.)։ 
3  Նույն տեղում։ 
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խնդրում է միջնորդել Խատիսյանին, որ նա էլ իր հերթին միջնորդի 
Ալեքսանդրապոլի քաղաքագլխին, որ Ռուսական քաղաքների միության 
կողմից բացվող 3000 մահճակալով Ալեքսանդրապոլի հիվանդանոցում 
աշխատանքի անցնի որպես «помощник бугалтера, эконом կամ 
смотритель»։ Նազանյանը փորձում է արդարանալ. «Ես առաջ էլ մի եր-
կու խնդրով Ձեզ դիմել եմ, այս անգամ չէի անհանգստացնիլ, եթե երե-
խաներս ապրելու որևէ միջոցից զրկված չլինեին։ Մեկ է. չէ՞որ ամենքին 
չէր կարելի ասել այն, ինչ որ քիչ առաջ ասացի Ձեզ։ Դուք կհասկանաք 
ինձ և կներեք։ Ներկա ժամանակներում ամեն մեկին խնդրով դիմել 
դժվար է։ Ձեզնից ես չեմ քաշվում»1։ 

«Արևի» խմբագրությունում աշխատող Սեյրին 1916թ. մայիսի 15-ին 
Բաքվից Թումանյանին խնդրում է իրեն ուղարկել Արևմտյան Հայաս-
տան մեկ ամսով թեկուզ աշխատելու, քանի որ հայրենիքը տեսնելու 
ցանկությունը մեծ է, իսկ ինքը դրա համար ճանապարհածախս չունի։ 
Խորհուրդ է տալիս բանաստեղծին դիմել բժ. Աղաջանյանին2։ 

 
Քահանայական խնդիրներ 
Դանիել քահանա Տեր-Հովհաննիսյանի որդին՝ Նիկողայոս Տեր-

Հովհաննիսյանը որոշում է հոր մահից հետո զբաղեցնել նրա պաշտոնը 
«բազմանդամ ընտանիքը առանց խնամքի չթողնելու» նպատակով։ 
1912թ. հոկտեմբերին դիմում է բանաստեղծին իրեն քահանա ձեռնադ-
րելու համար բարեխոսելու խնդրանքով։ «Խնդրում եմ Ձեզանից, որ որ-
քան հնարավոր է աշխատեք նվաստիս ձեռնադրության համար… -
Ձեր ազդեցիկ շրջանով... խնդրում եմ ի հիշատակ հանգուցյալ հորս՝ 
օգնության ձեռք մեկնել ինձ՝ նվաստիս…Այն ո՞ր հայրն է, որ որդին 
հաց խնդրե, նա քար տա, և կամ ձուկն՝ օձ տա…քավ լիցի…. Հույս 
ունեմ, որ չեք զլանա օգնել և ինձ՝ թշվառ պատանուս»3։ 

Նկատի ունենալով Թումանյանի մտերմությունը որոշ եպիսկոպոս-
ների, մասնավորապես Թիֆլիսի թեմի առաջնորդ Մեսրոպ սրբազանի 
հետ, քահանա ձեռնադրվելու նպատակով բանաստեղծին դիմում էին 
տարբեր երկրներից, մասնավորապես Ռուսաստանի ամենատարբեր 
մասերից, Եդեսիայից և այլն։ Բնականաբար Թումանյանը չէր կարող 
նրանց բոլորի ցանկությունը իրողություն դարձնել և նրանցից շատերը 
նույնիսկ մեղադրում էին պոետին իրենց հնարավորինս չաջակցելու 

                                                 
1  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 1797։ 
2  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 1978(450)։ 
3  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 2224։  
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համար։ Հաճախ քահանայի միևնույն տեղի համար գրողը տարբեր ան-
ձանցից միաժամանակ ստանում էր միջնորդելու խնդրանքներ։ Դիմող-
ներից յուրաքանչյուրին թվում էր, որ ինքն ավելի արժանի է, որ այդ աշ-
խատանքի կարիքը շատ ավելի ունի և Թումանյանին ավելի մտերիմ է։ 

 Լոռեցի Տիգրան Վերանյանը (տեր Հովհաննես) 1912թ. հոկտեմ-
բերի 3ին դժգոհում է, որ Թումանյանը բավարար չափով չի զբաղվել 
իր ընտանիքի հոգսերով, իր համար չի դիմել կաթողիկոսին կամ 
հոգևոր այլ առաջնորդների, ավելին, նույնիսկ կնոջը չի խոստացել հա-
ջողացնել իր քահանա նշանակելու գործը։ Իրոք, Թումանյանը չէր հու-
սադրել Վերանյանի կնոջը, քանի որ դիմել էր և ստացել մերժողական 
պատասխան. հոգևոր առաջնորդների ներքին պայմանավորվածու-
թյամբ՝ եթե Թիֆլիսում քահանայի տեղ էր ազատվում, ապա այն հատ-
կացվում էր տեղի բնակիչներից որևէ մեկին։ Կինն էլ ամուսնուն դժգոհել 
էր, թե Թումանյանն արդեն ձանձրանում է և չի ուզում իրենց խնդրին 
լուծում տալ, այլ ընդհակառակը, տեր Եղիշեին է օգնելու։ Նամակագիրը 
ոչ այնքան խնդրում է, որքան պահանջում, հեգնում, մեղադրում ու դա-
տապարտում, որ բանաստեղծը ոչինչ չի անում Եդեսիայից Թիֆլիս տե-
ղափոխվելու իր ցանկությունը ի կատար ածելու համար։ Նա պահան-
ջում է, որ գրողը համոզի հոգևոր առաջնորդներին, որ խախտեն կար-
գը և իր գործը հաջողացնեն իբրև բացառություն։ 

Վերանյանը հեգնանքով և իբրև առարկություն չընդունող պահան-
ջատեր գրում է. «Նամակիս չպատասխանեցիր։ Գիտեմ, ժամանակ չու-
նես։ Մեկ էլ իրավամբ մեծ մարդ ես՝ «մեր ազգային մեծագույն բա-
նաստեղծը». հետևապես արժան չես համարում պատասխանել քո 
նախկին ընկերոջը, որին թարս հանգամանքները ճմլել ու փոքրացրել 
են։ Բայց չէ՞ որ լսել եմ, որ Մեծն Գլադստոնը պատասխանելիս է եղել 
իրեն դիմողներից յուրաքանչյուրի նամակին.... 

Ես, իրավն ասած՝ այնքան պահասխանի չեմ սպասում Քեզնից, 
որքան գործի…. Ես շարունակ պիտի ձանձրացնեմ Քեզ, մինչև որ կա-
տարես …այն , ինչ որ կարող ես և ձեռքիցդ կգա։…. 

…… Չէ՞ որ միայն Դո՛ւ գիտես, թե ինչ նպատակ է ինձ քարեքար, 
չոլեչոլ գցել»1 (ընդգծումը հեղինակինն է Ս.Հ)։ 

Դժգոհում է, որ տեր Եղիշեն նույնպես դիմել է Թումանյանին՝ 
Թիֆլիսում քահանա հաստատվելու խնդրանքով. «Եվ տեր Եղիշեն չի էլ 
ամաչում Քեզ դիմելու… Եթե ես նրա միջոցի, կարողության կեսն ունե-
նայի, մի՞թե կթողնեի իմ «չքնաղ Լոռին, …Եթե էստեղ մեռնեմ (որ շատ 

                                                 
1  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 2135։ 
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հավանական է, եթե մնալս քիչ երկարի), Դու պարտական կմնաս 
իմ կես դյուժին երեխանցն այն չափով, ինչ չափով որ պարտավոր ես 
Քո մի դյուժին երեխանցը, որոնք այն ժամանակ կդառնան դյուժին ու 
կես…… 

– Բայց Դու, որ ուզենաս, և պիտի՛ ուզենաս …Ես մյուսներից, էդ-
տեղ եկած տերտերներից, ինչո՞վ եմ պակաս… 

Դու երես ես դարձնում ինձնից…. Ինձ միայն գործ տուր... 
Վերջապե՛ս՝ ե՛ս էլ եմ ուզում կյանքիս վերջալույսին լույս տեսնել,– 

Լույս Աշխարհ մտնել…Բավակա՛ն է, ինչքան խարխափեցի խավարի և 
տգիտության շրջանում՝ տառապելով ու տանջվելով…. 

– Եվ ինձ լույս Աշխարհ տանողը Դու, և միմիայն Դու պիտի լի-
նիս։ 

Հովհաննես ջա՛ն…ես իրավունք ունեմ այդպես խոսալու Քեզ 
հետ… 

Եվ, Դուն, այո՛, իրավունք չունես խորտակելու իմ Մեծ հավատը դե-
պի Քեզ»1։ 

Լինում էին նաև կոլեկտիվ խնդրանքներ։ 1913թ. հունվարի երկ-
րորդ տասնօրյակում Ռոստովի ողջ հայությունը դիմում է Թումանյա-
նին և խնդրում դիմել Էջմիածին ու միջնորդել, որպեսզի կարգալույծ 
չանեն Հերթևեցյան քահանային (ԵԼԺ 10,168,559)2 ։ 

1915թ. մարտի 5-ին Ջալալօղլու դպրոցի դասընկերուհիներից 
Վարսենիկ Գևորգյանը3 Թումանյանին խնդրում է Օձուն գյուղի իր բա-
րեկամ Արմենակին Երևանի կոնսիստորիայում քահանայի պաշտոն 
տալ. «Խնդրում եմ՝ հաստատ համոզված լինելով, որ Հայր Սրբազանը 
քո խնդիրքը չի մերժի ու դու էլ հանուն մեր վաղեմի բարեկամության իմ 
խնդիրքս անկատար չես թողնիլ... Հարցը այդ պարոնի գործի անպայ-
ման հաջողումի կամ անհաջողության մասին չէ, այլ թե որքան կհարգես 
իմ միակ, գուցե և վերջին խնդիրքս, և ես կուզեի իմ բազմաչարչար 
կյանքիս ամեն մի քայլափոխիս հիասթափման շարքում գոնե այդ նվի-
րական անկյունն հաստատ ու կայուն մնար»4։ 

 

                                                 
1  Նույն տեղում։ 
2  Տե՛ս «Հորիզոն», 1914, փետրվարի 16, թիվ 34, տե՛ս նաև Թումանյան, Երկերի 

լիակատար ժողովածու 
3  Վարսենիկ Գևորգյան Տիգրանի (1870-1944) - Ջալալօղլու դպրոցի տնօրեն 

Տիգրան Տեր-Դավթյանի դուստրը, Թումանյանի դասընկերուհին Ջալալօղլու 
դպրոցում։  

4  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 1113։ 
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Նպաստներ, կրթաթոշակ և դպրոցների ընդունելություն  
Տիգրան Վերանյանը վերոնշյալ (1912թ. հոկտեմբերի 3ի) նա-

մակն ավարտելուց հետո խորհում է, որ քիչ է իրեն քահանա ձեռնադր-
վելու կամ Եդեսիայից Թիֆլիս փոխադրվելու հարցում աջակցություն 
խնդրելը։ Հետգրության մեջ շարադրում է մի նոր խնդրանք՝ զբաղվել 
որդուն բարձրագույն կրթություն տալու, նրան կրթաթոշակով ապա-
հովելու հարցով. 

«Հովհաննես ջա՛ն. Լևոնս այս տարի Առևտրական դպրոցի ութե-
րորդն ավարտել է. ուզում է գնալ համալսարան. գոնե առայժմ էդ հա-
ջողացրու՝ կամ բարերար գտիր, կամ ճանապարհ ցույց տուր … 

…. հազիվ եմ կարողանում երեխանց ծախսի փող հասցենել. ամա-
ռը մինչև անգամ պարտք էլ արեցի։ Այս տարի …արդյունքն անհամե-
մատ պակաս է ... Ամեն բան ինձ համար կչորանա»1։  

Թերևս ավելորդ չէ հիշել, որ Թումանյանի որդի Համլիկը պետք է 
դուրս մնար Գևորգյան ճեմարանից և չէր հարգվել ուսման վարձը ըն-
դամենը ավելի ուշ տալու խնդրանքը, իսկ պարտքեր բանաստեղծն ան-
համեմատ շատ ուներ։ Սակայն, անշուշտ, քեռի խեչաններին դա չէր հե-
տաքրքրում։ Ավելին, բազմաթիվ այլ ծանոթ ու անծանոթներ Թումանյա-
նից էին պարտք խնդրում։ Գ. Վարդանյանը 1913թ. հունվարի 15ին որ-
դուն ճանապարհելու էր Պետերբուրգ, որի համար խնդրում էր 200 
ռուբլի, և խոստանում տոկոսներով վերադարձնել մինչև նույն թ. սեպ-
տեմբերի 2030ը2։ 

Հաճախադեպ էին հատկապես Ներսիսյան դպրոց ընդունելու 
խնդրանքները բանաստեղծին։ 

1913թ. հունվարի 3-ին Շահալիից Թումանյանին է դիմում Վարդան 
Ամիրյանը՝ իր որդուն՝ Վաղինակին Ներսիսյան դպրոց ընդունելու և 
այդ նպատակով հունվարի 8ի ընդունելության քննություններին աջակ-
ցելու խնդրանքով. «Նեղությո՛ւն կրեք, ուշ դարձնեք, չխնայեք մի քանի 
րոպե ժամանակը ձեր օգնել ուր հարկն է ընդունել տալ Ներսիսյան 
ուսումնարանի առաջի դասարանը։ 

…Մեծահույս ենք ամբողջ ընտանիքով ձեզանից, որ անհնարինը 
հնարավոր կդարձնեք և ընդունել կտաք մեր Վաղինակին»3։ 

Գրական ընկերներից մեկը խնդրում է միջնորդել Ներսիսյան դպ-
րոցի տեսչի և հոգաբարձուների մոտ, որ Գեղամ Աճեմյանին ընդունեն 

                                                 
1  «Հորիզոն», 1914, փետրվարի 16, թիվ 34։ 
2  ԳԱԹ,Թֆ, թիվ 2115 (1003)։ 
3  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 878։ 
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գիշերօթիկ դպրոց և ամսական որևէ գումարի չափով կրթաթոշակ նշա-
նակեն. «Կարո՞ղ եմ արդյոք խնդրել քեզ, որ քո բազմազան զբաղումնե-
րից մի րոպե կորզելով, թեթև օգնություն չզլանաս գրաբեր պատանուն-
… Ես գիտեմ, որ դու կարող ես մի բան անել և մեծ հույսով եմ»1։ 

 1914թ. մայիսի 16ին վանեցի մի պատանու Ներսիսյան դպրոց 
ընդունելու նմանատիպ խնդրանքով դիմում են Կ.  Պոլսից։ Դպրոցի 
տեսուչ Խունունցի և այդ տղայի՝ Մովսես Հարությունյանի միջև տեղի 
էր ունեցել ինչոր «թյուրիմացություն», Խունունցը խիստ էր վարվել և 
ամենևին միտք չուներ տղային դպրոց ընդունել։  

«Սիրելի Հովհաննես։  
Ներիր, որ քո բազմաթիվ զբաղումներին ավելացնում եմ և մի նո-

րը…– գրում են Պոլսից,– Խնդրում եմ հնար եղածը մի խնայիր և մի 
կերպով հաջողեցուր, որ ընդունվի»2։ 

1913թ. սեպտեմբերի 6-ին Հակոբ Այվազյանը Մոսկվայից դիմում 
է Թումանյանին աջակցելու իր ուսման վարձի խնդիրը կարգավորելու 
և նյութական այլ կարիքները հոգալու գործում։ Նա պատրաստվում էր 
Լազարյան ճեմարանի ավարտական քննությունների, որից հետո նպա-
տակ ուներ սովորելու Մոսկվայի համալսարանում։ Ճեմարանի սանը 
ընդգծում է, որ իր հետագա ճակատագիրը Թումանյանից է կախված, 
թեև կարծում է, որ բանաստեղծի համար միջնորդելը մի մեծ բան չէ։ 
Ուշագրավ է, որ Հակոբը ապրում էր Մոսկվայում և շատ ավելի հեշտ էր 
դիմել նույն քաղաքում բնակվող և հեղինակություն վայելող Հովսեփ 
Կուսիկյանին կամ Ալ. Ծատուրյանին, որոնցից, իրոք կախված էր 
խնդրի լուծումը, սակայն նա որոշում է դիմել Թումանյանին. «Բայց ինչ-
պես Ձեզ հայտնի է, ես ոչ մի միջոց չունեմ, ուստի ... դիմում եմ Ձեզ և 
խնդրում, որ ինձ աջակցություն ցույց տաք, ապա թե ոչ կզրկվեմ ամեն 
մի հնարավորությունից պարապելու և նույնիսկ ստիպված կլինեմ վերա-
դառնալու։ Երեկ ես…Վահան Տերյանի ու Մակինցյանի մոտ էի, երկար 
խոսակցությունից հետո ես եկա այն եզրակացության, որ այստեղ 
մարդ ծանոթներ չունենա, ոչինչ չի կարողանալ։ Ես խնդրում եմ Ձեզ, 
որ մի նամակ գրեք Ալեքսանդր Ծատուրյանին իմ մասին և խնդրեք, որ 
նա ինձ օգնի, ….Երկրորդ նամակն էլ խնդրում եմ գրեք Կուսիկյանին... 
Դուք նրանց մանրամասն գրեք և համոզեք, որ անհրաժեշտ է ինձ օգ-
նել։ Վերջապես իմ պահանջածս էլ մեծ բան չէ…»3։ 

                                                 
1  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 2312(1174)։ 
2  ԳԱԹ, Թֆ 2315(80 լր.)։ 
3  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 880։ 
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Թումանյանը անարձագանք չէր թողնում բազմաթիվ խնդրանքնե-
րը և փորձում էր իր ուժերի սահմաններում օգտակար լինել։ Այսպես, 
Եդեսիայում ապրող ու աշխատող Տիգրան Վերանյան Հովհաննես քա-
հանայի որդուն՝ Լևոնին նպաստ նշանակելու համար նա դիմել էր Աբ-
գար Հովհաննիսյանի որդուն, որն իր հերթին խոստացել էր աջակցել։ 
Բանաստեղծի հայրենակիցը կարծում էր, որ դա բավարար չէ, այնպես, 
ինչպես բավարար չէ դպրոցն ավարտելուց հետո ստացած 100 ռ. միան-
վագ նպաստը։ Եվ վստահ, որ իր խնդրածը մի չնչին բան է, դժգոհ էր 
բանաստեղծից, որ չի հոգում իր զավակների նյութական կարիքները. 
1913թ. սեպտեմբերի 24ին գրում է «Գալիս եմ հիշեցնելու … Լևոնիս 
նպաստ տալու մասին…»1։ 

Թումանյանը դարձյալ օգնում է, որքան կարողանում է։ Կան բազ-
մաթիվ վավերագրեր, որոնք վկայում են, որ նա օգնել է շատերին 
դպրոց ընդունվելու և կրթաթոշակ ստանալու հարցում, մինչդեռ իր զա-
վակներից երեքը Աշխենը, Մուշեղը և Համլիկը, տարբեր շրջաններում, 
իսկ Համլիկը հենց այդ տարիներին՝ աշխարհամարտի սկզբում ոչ 
միայն Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանից կրթաթոշակ չէր ստանում, այլև 
կանգնած էր ճեմարանից դուրս մնալու վտանգի տակ ուսման վարձը 
ուշացնելու պատճառով։  

Նույն շրջանում՝ 19141915 ուս. տարում գրողի միջնորդությամբ 
Ներսիսյան դպրոց ընդունված և կրթաթոշակի արժանացած աշակերտ-
ներից մեկն էլ Նուխիի ծխապետ Բարսեղ քահանա ՏերՍտեփանյանի 
որդին էր։ Բարսեղ քահանան, ի տարբերություն Թումանյանի աջակցու-
թյանն արժանացած շատ շատերի, որոնց կարծիքով գրողի արածը 
«շատ էլ մեծ բան չի» կամ «չնչին բան է», շնորհակալ էր։ 1914թ. 
նոյեմբերի 5-ի Բարսեղ քահանայի նամակում կարդում ենք. «Մեծապա-
տիվ եղբայր Հովհաննես Թումանյանց։ Հույժ և հույժ շնորհակալ եմ ձե-
զանից։ Կհուսամ Աստվածածնից ձեզ և ձեր գերդաստանին հաջողու-
թյուն, երկար կյանք և երջանիկ օրեր, որ ձեր միջամտությամբ ընդուն-
վեց մեր երեխան առաջին դասարանում Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի. 
Արդեն մեզ պարտավորեցրիք։ Ձեզանից գոհ եմ և շնորհակալ»2։ 

Թերևս քննվող շրջանում Թումանյանին իր անձնական հոգսերի 
համար ամենից համառ անհանգստացնողներից մեկը Ալեքսանդրապո-
լի դպրոցներից մեկի ուսուցիչ Համբարձում Մազմանյանն էր, ով նա-
մակները ստորագրում էր իբրև «հարգող աշակերտ»։ Դեռ հասկանալի է, 

                                                 
1  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 2137։ 
2  ԳԱԹ, Թֆ 2254 (498/5)։ 
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որ նա Թումանյանից, իբրև Գրողների ընկերության նախագահից, 
նպաստ խնդրեր իր անձնական կարիքների համար, չնայած դրա 
կարգն էլ կար, պարտավոր էր դիմել միայն Գրողների ընկերության 
վարչությանը, սակայն նա անընդհատ, նույնիսկ գրողի միջնորդությամբ 
նպաստ ստանալուց հետո էլ շարունակում էր դիմել ու պահանջել՝ ան-
վերջ աղեկտուր ներկայացնելով իր կարիքները։ Եթե «Հորիզոնը» 
ուշացնում էր նրա հոնորարը, ապա հասցեատերը Թումանյանն էր, ոչ 
թե թերթի խմբագրությունը կամ խմբագիրները1։ Բանաստեղծը չի զլա-
նում և դիմում է լրագրի խմբագրությանը, վերջինս հավաստիացնում է, 
որ գումարն ուղարկված է։ Գրողն անմիջապես տեղյակ է պահում 
խնդրատուին։ Սակայն վերջինս անհամբերությամբ ու աննրբանկատու-
թյամբ վերստին իր խնդիրը բարդում է Թումանյանի ուսերին՝ չհամբե-
րելով, որ գումարը Թիֆլիսից Ալեքսանդրապոլ հասնի։ Առաջին նամա-
կից2 (1913թ. մայիսի 16) մի շաբաթ անց՝ 1913թ. մայիսի 22ին գրում է 
հաջորդը. «Սիրելի պ. Թումանյան, գրում եմ մի վերջին անգամ էլ., հույս 
ունեմ, որ դուք չեք վիրավորվի տարօրինակ վարմունքներիս համար. 
գուցե ես համեստությունից անցել եմ, բայց էլ ի՞նչ համեստություն 
էս տեսակ դրության մեջ… ջղային եմ և ամեն մի վատ երևույթ հոգու 
ողբերգություն է ստեղծում ինձ համար… Չգիտեմ, ես երազի մեջ եմ, թե 
չեմ կարող դրությունս հասկանալի դարձնել, չգիտեմ, չգիտեմ, չգի-
տեմ»3։ Թումանյանը նորից է դիմում «Հորիզոնի» խմբագիրներին, և այս 
անգամ նրանք արդեն ուղարկում են 10 ռ. հոնորարը։ Սակայն Մազմա-
նյանն էլ այժմ հոնորարի չափից էր դժգոհ, ոչ թե այն պատճառով, որ 
«Հորիզոնը» խոստացածից քիչ էր վարձատրել, այլ որ այդքանը բավա-
րար չէր իր «բոլոր կարիքները» հոգալու համար։ «Բնականաբար» իր 
վրդովմունքն արտահայտում է ոչ թե «Հորիզոնի» վարիչներին, այլ Թու-
մանյանին՝ գրելով այս անգամ Երևանից. «Ես սպասում էի, որ առն-
վազն մի 20 կստանամ, որով թերևս կհոգայի բոլոր կարիքներս. Իսկ 
հիմա այդ 10ը. ո՞րը հոգամ… հիմա 15 ռ. պարտք եմ արել (մյուս 
պարտքերս էլ չեմ ասում)… մի խոսքով սքանչելի վիճակ»4։ 

 Իհարկե, Մազմանյանը, իրոք, կարիքավոր էր ինչպես և ողջ հայ ժո-
ղովուրդը, սակայն ի տարբերություն շատ շատերի, նա ամեն ամիս Բարե-
գործական ընկերությունից 10 ռ. նպաստ էր ստանում, չի բացառվում, որ 

                                                 
1  Տե՛ս 1913թ. մայիսի 16ի նամակը, ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 1600 (833)։ 
2  ԳԱԹ, Թֆ թիվ 1600 (833)։ 
3  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 1601 (834)։ 
4  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 1602 (853)։ 
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դարձյալ Թումանյանի միջնորդությամբ և իր համառության շնորհիվ։ 
Ըստ ամենայնի Մազմանյանը ինչինչ պատճառներով չի ունեցել ընտա-
նիք և բարեկամներ և որոշել է, որ նման դեպքում ամենահարմարը և 
խեղդվողի համար «ծղոտը» Թումանյանն է, ով չի զլանա իրեն ճանա-
պարհածախս ուղարկել Երևանից Թիֆլիս հասնելու համար։ Ինչպես 
ինքն է խոստովանում՝ «Որովհետև ազգականիցբարեկամիցբանից 
չունեի, ուստի դիմում եմ Ձեզ, որ ինձ ազատեք այս դրությունից… մի՞թե 
ինձպեսները չեն կարող դիմել լավ մարդկանց, թեկուզ և ազգակցա-
կան կապեր էլ չլինի նրանց մեջ… ջուրն ընկնողը ծղոտից կբռնի…»1։  

1913թ. նոյեմբերդեկտեմբերին դարձյալ դիմում է Թումանյանին՝ 
խնդրելով «Հորիզոնին» համոզել՝ իրեն ավելի բարձր հոնորարներ տալ 
իր ոտանավորների համար, ոտանավորներ, որոնք ինքը՝ հեղինակը չի 
համարում արվեստի լուրջ գործեր, այլ միայն «ծաղրանկար հեղինակի 
սրտի ողբերգական կյանքին»2։ Երևանից գրած նրա նամակում դարձյալ 
խոսքը միայն իր կարիքների մասին է. «Սիրելի պարոն Հովհաննես,– գ-
րում է նա,– Շատ և շատ լավ կլիներ, եթե հիշեցնեիք «Հորիզոնին», որ-
պեսզի մի բան ուղարկեր ինձ … կարիքներս ու պարտքերս ահագին են, 
մանավանդ կարիքներս, ամենօրյա կարիքներս։ Բացի այդ, մոտենում է 
տարվա վերջը և ինձ պետք է ճանապարհածախսբան։…»3։ 

Գրեթե նույն պատմությունը կրկնվում է 1914թ. մարտի 7ից։ Այդ 
պահին Համբարձում Մազմանյանը ուսուցիչ էր աշխատում Մեծ Քեթի 
գյուղում, սակայն դժգոհ է գյուղական միջավայրից և «գորշ» մթնոլոր-
տից, գյուղացիների «ղալմաղալներից», մախորկա ծխելուց, հայհոյանք-
ներից և այլն։ Եվ խնդրում է և իրեն նոր աշխատանք ճարելու մասին 
մտածել ու առնվազն մեկ շաբաթվա ընթացքում 30 ռ. փող ուղարկել։ 
Համոզված է, որ ցանկության դեպքում Թումանյանը կարող է օգնել. 
«Դուք որովհետև ահագին կապեր ունեք, երևի կկարողանաք լավ 
մարդկանց դիմելով ինձ համար էլ մի … ճանապարհ հարթել … գոնե 
Ձեր շնորհիվ կարողանայի Թիֆլիսում լինել որևէ գործով և լավ շր-
ջանի մեջ անցկացնեի տարիներս … ինչպես կարելի էր Երևանից գալ 
այստեղ և մեռնել հոգով… այնքան գորշ ու անբովանդակ է կյանքս… Օր 
չի լինում, որ մի կոպտություն չվրդովի հոգիս։ Սա նահատակություն է, 
կյանք չէ»4։ 

                                                 
1  Նույն տեղում։ 
2  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 1603 (834)։ 
3  Նույն տեղում։ 
4  ԳԱԹ, Թֆ 1604 (836)։ 
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 Նա կարծում էր, որ բոլոր գրողների ու գրականագետների մեջ, 
թեև ոչ մեկն էր, ոչ մյուսը, ամենից շատ ինքը նպաստի կարիք ունի։ 
1914թ. մարտի 23ին Մեծ Քեթիից գրում է. «Հիմա ես կասկածում եմ, 
որ դուք պիտի ասեք, թե ես ուսուցիչ եմ, հետևապես չպիտի օգնել ինձ 
այդպիսի նպաստով. Բայց հայտնում եմ, որ առաջվանից լավ չէ դրու-
թյունս…Երկրորդ անգամ խնդրում եմ ուղարկել …փողը»1։  

1914թ. ապրիլի 3ին Համբարձում Մազմանյանը շնորհավորելով 
Քրիստոսի հարությունը, գրում է. «Խնդրում եմ կատարել խնդիրս. 
Ուղարկել 30 ռուբլի (այդքան փող սաստիկ պետք է ինձ)…Չուղարկելու 
դեպքում պատասխանել։ Ուզում էի հեռագրել, որովհետև ծանր է դրու-
թյունս, բայց ճնշվեցի, ուզեցի փակ հայտնել Ձեզ…Ես այնքան հավա-
տում եմ Ձեր բարի տրամադրությանը դեպի ինձ, որ անկարելի եմ հա-
մարում մերժում ստանալ»2։ Գրողն արձագանքում է անմիջապես և 
արդեն 1914թ. ապրիլի 11ին Մազմանյանը գումարը ստացել էր.« Շնոր-
հակալությամբ ստացվեց քսան ու հինգ ռուբլին», հայտնում է նա բա-
նաստեղծին3։ 

1914թ. մայիսի 16ին հեռագրով է շտապ խնդրում 25 ռուբլի4։ 
1914թ. մայիսի 26ին Ալեքսանդրապոլից տեղեկացնում է, որ դեռ չի 
ստացել իրեն անհրաժեշտ գումարը5 ։ Նամակում, բացի «Սիրելի Թու-
մանյան» արտահայտությունից ոչ մի բառ չկա գրողի կամ նրա ընտա-
նիքի որպիսության մասին, հանրային կյանքի կամ որևէ այլ խնդրի 
շուրջ ։  

Համբարձում Մազմանյանի խնդրանքպահանջագրերը չեն դա-
դարում ո՛չ պատերազմին նախորդող օրերին, ո՛չ պատերազմը սկսելուց 
հետո, մանավանդ որ Թումանյանը նրա համար կարողացել էր Հայ որ-
բերի ու փախստականների հայկական կոմիտեի գանձապահ Բորիս 
Երկայնաբազուկ Արղությանի միջոցով գումար հայթայթել։ 1914թ. հու-
նիսի 13ին Ալեքսանդրապոլից Նալբանդ մեկնելիս բանաստեղծից հե-
տաքրքրվում է ամռանը նրա գտնվելու վայրի մասին, որպեսզի մշտա-
պես հսկողության տակ պահի իրեն հատկացվող նպաստների չափն ու 
շարժը, և եթե հնարավոր է անձամբ տեսնվի, միաժամանակ հանձնա-
րարում է «Հորիզոնին» ուղարկած իր երկի տպագրությանը6։ Ընդամենը 

                                                 
1  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 1605 (837)։ 
2  ԳԱԹ, Թֆ 1606 (856)։ 
3  ԳԱԹ, Թֆ 1608 (839)։ 
4  ԳԱԹ, Թֆ 1607(838)։ 
5  Նույն տեղում։ 
6  ԳԱԹ, Թֆ 1609 (840)։ 
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երեք օր անց՝ առանց սպասելու պատասխանի, նորից է անհանգստաց-
նում բանաստեղծին։ 1914թ. հունիսի 16ին՝ պահանջում է տեղեկություն 
նրա գտնվելու վայրի մասին, քանի որ վախենում է Թիֆլիս հասնելուց 
հետո նրան քաղաքում չգտնել1. և չի մոռանում հիշեցնել, որ բանաս-
տեղծը պետք է իր համար աշխատանք՝ «պաշտոն» գտնի։ Երկու օր ան-
ց՝ 1914թ. հունիսի 19ին գրում է հաջորդ նամակը՝ քաջ գիտակցելով, որ 
մի շաբաթում երեք նույն բովանդակությամբ նամակ ստանալը առն-
վազն պետք է «ձանձրալի» լինի, սակայն դա նամակագրին ամենևին չի 
խանգարում և անկեղծ խոստովանում է, որ իր վիճակը ստիպում է որևէ 
այլ մեկի մասին չմտածել։ Կարծում է, որ Թումանյանը կարող է իրեն 
օգնել բանակից խուսափելու հարցում։ Հունիսի 19ի նրա նամակում 
կարդում ենք.  

«Սիրելի Թումանյան 
Լավ չէ, երբ մարդ շարունակ գրում է իր մասին, ձանձրալի է։ 

Բայց ինձ համար չկա մի այլ զբաղեցնող դրամա, քան իմ կյանքը, ուս-
տի ես չեմ կարող այլ բանի մասին գրել։ Երբ կփոխվի իմ դրությունը, 
երբ ես կապահովվեմ, այն ժամանակ արձագանք կտամ ուրիշի վշտին 
կամ ուրախությանը, իսկ մինչ այդ ես անձնամոլ եմ … 34 ամսից հետո 
զինվոր պիտի քշեն «Մայր Ռուսաստանի» խորքերը … եթե հնար լինի 
մի կերպ ազատվել… (ոչ մի արտոնություն չունեմ). Չկա՞ արդյոք. Խնդ-
րում եմ գրեցեք որևէ ինչ այդ մասին … 

Վաղուց է, որ այստեղ՝ Ալեքսանդրապոլում դասեր եմ փնտրում, 
բայց չի գտնվում ու չգիտեմ… Վարժապետական ռոճիկս վաղուց սպառ-
վել է. այժմ ապրում եմ վերջերս Ձեզնից ստացած 25 ռուբլով, որը մի օր 
նույնպես կսպառվի… Չէ՞ր կարելի արդյոք գալ այդ կողմերը և դասեր 
գտնել։ Երբ այս փողն էլ վերջանա….»2։ Այնուամենայնիվ հասկանալով, 
որ իր համառությունը առնվազն գեղեցիկ չէ, գրում է. «Խնդրում եմ իմ 
նամակներս միայն դուք կարդաք… Հասցես նույնն է, որ փողը փո-
խադրեցիք»3։ 

Թումանյանը Ալեքսանդրապոլում խնդրել էր Կամսարականին որ-
քան հնարավոր է օգնել Մազմանյանին։ Կամսարականն էլ առաջարկել 
էր ամեն օր իրենց տանը ճաշել, ինչը Մազմանյանին վիրավորական էր 
թվացել. «Ես կարծում եմ որ մահվան սպասելիս էլ չեմ համաձայնի։ Այդպի-
սի առաջարկություն կարելի է անել միայն փողոցների մուրացիկներին։ 

                                                 
1  ԳԱԹ, Թֆ 1611 (842)։ 
2  ԳԱԹ, Թֆ 1616 (851)։ 
3  Նույն տեղում։ 
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Մեռնելը անհամեմատ լավ է ինձ համար»1։ 1914թ. հունիսին Հ. Մազմա-
նյանը Ալեքսանդրապոլից Կամսարականի միջոցով Թիֆլիս՝ Թումա-
նյանին ուղարկած մեկ այլ նամակում նորից բարոյական ճնշում է գոր-
ծադրում բանաստեղծի վրա՝ գրելով «Խնդրեցի մի պաշտոն գտնել ինձ 
համար, … Համենայն դեպս բանս վատ է … Պ. Լիսիցյանի հետ, խնդ-
րում եմ, մտածեք այս 34 ամիսը ինձ մի փոքր ապահովել, մինչև գնամ 
զինվոր։ Ես ունեցածս փողով կարող եմ ապրել մինչև հուլիսի 20ը, այ-
նուհետև վայն եկել է ինձ տարել»2։ Իսկ երբ պատերազմի առաջին 
օրերն էին, և Թումանյանը Թիֆլիսում չլինելով չի պատասխանում երկու 
օրը մեկ Մազմանյանի գրած նամակներին, վերջինս սպառնում է... 
«Եթե Դուք վճռել եք խզել Ձեր հարաբերությունները ինձ հետ, ինչո՞ւ չեք 
գոնե այդ մասին հայտնում։ 

… Եթե գրեմ, որ հուսահատությունից վերջ պետք է տամ… -
կյանքիս, թող տարօրինակ չթվա։ Չնայած ինձ մոտ դեռևս կա 10 ռուբ-
լի, բայց մոտ է արդեն դառը ճգնաժամը…սարսափելի անհանգիստ 
եմ… 

Սոսկալի է մանավանդ այն, որ չգիտեմ, Դուք Թիֆլիսո՞ւմ եք, 
կհասնի՞ այս ճակատագրական նամակը. ես կուղարկեմ, որովհետև 
«ջուրը ընկածը տաշեղից կբռնի։ Եթե սա չհասավ և անմիջապես Դուք 
չուղարկեցիք այդ փողը…մնաս բարով ամեն ինչ»3։ Թեև Թումանյանը 
միշտ էլ ընդառաջում է Մազմանյանի խնդրանքներին, օգնում ու միջ-
նորդում է իր ուժերի ներածին չափ, ապահովում նրան թոշակով, սա-
կայն համոզված էր, որ միշտ էլ «պարտք» է մնալոււ։  

Ալեքսանդրապոլից Համբարձում Մազմանյանի 1914թ. հուլիսի 
14ի նամակը հավաստում է, որ բանաստեղծին հաջողվել է նրան աշ-
խատանքի տեղավորել. «Սիրելի պ. Թումանյան,– գրում է նամակագի-
րը,– պ.ք. Կամսարականը ինձ տվեց թեթև զբաղմունք այստեղի աշխա-
տավայրում ամսական 20 ռ. վարձատրությամբ։ Հավերժ երախտա-
պարտ Հ. Մազմանյան»4։ Սակայն դրանով չի ավարտվում նրա դիմում-
ները Թումանյանին։ 1914թ օգոստոսի 30ին, երբ Համբարձումն արդեն 
գիտեր, որ սեպտեմբերի 14ից ինքը ծառայելու է ռուսական բանակի 
Ղարաքիլիսայում տեղակայված զորամասում, դարձյալ շարունակում է 
անհանգստացնել բանաստեղծին մի «թեթև խնդրով»՝ գրելով «Փողի 

                                                 
1  ԳԱԹ, Թֆ 1617 (855)։ 
2  Նույն տեղում։ 
3  ԳԱԹ, Թֆ 1618(850)։ 
4  ԳԱԹ, Թֆ 1613 (844)։ 
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նեղություն պիտի քաշեմ ճանապարածախսի և այլն, ուստի խնդրում եմ 
Ձեզ մի վերջին անգամ օգնեցեք ինձ, ուղարկեք տասը (10) ռուբլի.... 
Հույս ունեմ, որ այս թեթև խնդիրս չեք թողնի անհետևանք»1։ 

Միքայել Աստվածատրյանը2 1915 փետրվարի 17ին Ալեքսանդրա-
պոլից Թումանյանին խնդրում է Մեսրոպ եպիսկոպոսի միջոցով դիմել 
փոխարքային և մի ծերունու որդեգրի ազատել զինվորական ծառայու-
թյունից, քանի որ տան միակ աշխատող ձեռքն է3։ 

Մազմանյանի նամակներին զուգահեռ՝ 1914թ. ապրիլի 12ին Հա-
կոբ Խանլարյանն է պատմում Շուշիի «հետամնաց ու մութ գավառա-
կան կյանքին» «հարմարվել, մերվել ու ձուլվել»4 չկարողանալու մասին և 
վստահ է, որ որևէ այլ մեկը չի կարող Թիֆլիսում իր համար ուսուչու-
թյան պաշտոն, հայերենի մասնավոր դասեր գտնել, կամ առնվազն 
«հայ ընկերությունների մեջ պաշտոն ճարել»5, որպեսզի ապահովի իր 
ապրուստը գոնե մեկ տարով։ Միանգամայն անկեղծ գրում է. « Ձեզ չդի-
մեմ, ո՞ւմ կարող եմ դիմել։ Եթե հնարավոր է, խոնարհաբար խնդրում 
եմ, մի բան արեք ինձ համար… Ներեցեք ինձ … Այսօր, որդիական հա-
մարձակությամբ գրում եմ։ 

Ես կամ ինձպեսները Ձեզ էլ չհայտնեն, ո՞ւմ կարող են հայտնել 
իրենց ցանկություններն ու իղձերը»6։ 

Այս ամենը չէր կարող չհոգնեցնել, չձանձրացնել որևէ մահկանա-
ցուի, չթունավորել որևէ մեկի կյանքը, չխանգարել ապրել ու ստեղծա-
գործել։ 1914թ. մարտի 31-ին Ավետիս Ահարոնյանին ուղղված նամակում 
պոետը խոստովանում է. «Վաղուց է, որ ներսից շատ է սիրտս կոտրած, 
շատ եմ հոգնած ու զզված մեր կյանքից և մեր աշխարհքից։ Դու երևա-
կայիր, եթե իմ սիրտն էլ կոտրի ու ես էլ զզվեմ  ի՞նչ աշխարհք պետք է 
լինի»7։ Ահա հանուն այդ «աշխարհքի» բազմաթիվ անգամներ նա 
դժվարությամբ ու հաճախ տհաճությամբ ստանձնում էր միջնորդի դեր 
այս կամ այն կարիքավորին օգնություն հասցնելու համար՝ հանրության 
աչքում իր բազմանդամ ընտանիքի կարիքների մասին պահպանելով 

                                                 
1  ԳԱԹ, Թֆ 1614 (845)։ 
2  Միքայել Մկրտչի Աստվածատրյան (1878, Ղազախի գվ. Հին Բաշքենդ գ. 

(հետագայում Արծվաշեն գ.) - գնդակահար. 16.11.1937) - մանկավարժ, լրագրող, 
գավառական թղթակից 

3  ԳԱԹ, Թֆ, թիվ 952։ 
4  ԳԱԹ, Թֆ 1380(731)։ 
5  Նույն տեղում 
6  ԳԱԹ, Թֆ 1380(731)։ 
7  Թումանյան, ԵԼԺ 10, 200-201։ 
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բացարձակ լռություն։Միայն շատ մտերիմները գիտեին, որ նա պար-
տատերերից հանգիստ չունի։ Նույն 1914թ. գարնանը, երբ գրողին հա-
ջողվում է Գրիմ եղբայրների հեքիաթները թարգմանելու պայմանագիր 
կնքել Հրատարակչական ընկերության հետ և ավանս է ստանում, հե-
ռախոս է գնում, որպեսզի ավելի քիչ դրսում լինի և զբաղվի ստեղծա-
գործական աշխատանքով, սակայն անմիջապես պարզում է, որ հեռա-
խոսը փրկություն չէ. պոետը խոստովանում է. «Մի երկու օրից հետո 
տեսնեմ պարտքատերերիս տոմսակներն ու պարտաթղթերը (որ աստ-
ված տվել է, չի խնայել) կարկուտի նման գլխիս թափվեցին» (10,202)։ 
Այն, որ Հրատարակչական ընկերությունը 6000 ռ. գումարի պարտավո-
րություն էր ստանձնել հեքիաթների թարգմանության համար, հասարա-
կության մեջ ընկալվել էր արդեն փաստացի ստացած գումար և պար-
տատերերն էլ շտապել էին իրենց գումարը ետ պահանջել։ Եթե բանաս-
տեղծին դիմողները սրտաճմլիկ ու ողբերգական շեշտով էին ներկայաց-
նում իրենց նյութական սուղ դրությունը, ապա Թումանյանը, շրջապատ-
ված բազում պարտատերերով, հումորով է ներկայացնում այդ ամենը։ 
Կարկուտի նման իր գլխին թափվող պարտատերերին 1914թ. ապրիլի 
22ին ասում է. «Ա՛յ մարդիկ, ախր դուք կարգին հանգիստ մարդիկ էիք, 
էս ի՞նչ պատահեց, էս ի՞նչ կնշանակի…Եվ ահա մինչև էսօր էլ պարտ-
քատերերիս դեռ չեմ կարողացել տեղները նստեցնելու  մի անգամ 
թառժաժ լինելուց հետո։ Ապա թե զանազան մեծ ու փոքր աղմուկներ, 
որ իմ գլխից անպակաս են»1։  

Մինչդեռ Թումանյանի կյանքին ուղեկցող բազմաթիվ համառ քե-
ռիխեչանների մեջ միշտ էլ դժգոհողներ լինում էին, քանի որ մի մարդ, 
որքան էլ հեղինակավոր, չէր կարող բոլորի ցանկություններն իրակա-
նացնել. երբեմն նաև չարախոսում էին, երբ գրողի այս կամ այն միջնոր-
դությունը առկախ էր մնում. «Հապա էս աշխարհքի բամբասանքն ու չա-
րախոսությունը ասիլ, որի համար էնքան հարմարություններ են ստեղ-
ծել ժամանակներն ու հանգամանքները»2։  

 Այսպես, առերեսվելով իր ջանքերը չգնահատող անշնորհակալ 
քեռի-խեչանների, բանաստեղծը մեղադրում էր ոչ թե նրանց, այլ՝ «Ժա-
մանակներին ու հանգամանքներին», քանզի բոլոր դժգոհողներն էլ 
«մերոնք» են։ 

Իհարկե, ոչ բոլոր նպաստ և աջակցություն ստացողներն էին ան-
շնորհակալ ու միշտ դժգոհ, ոչ բոլորն էին քեռի խեչաններ։ Կային նաև 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 203։ 
2  Նույն տեղում, էջ 201։ 
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բանաստեղծին երախտիքի խոսքերով դիմող գրական մշակներ։ 
Նպաստ խնդրողներից շատերը «հայր» բառի ուղղակի իմաստով էին 
ընկալում Թումանյանին։ Երբ Դերբենտում պաշտոնավարող ուսուցիչ Հ. 
Հայրապետյանը դիմում է նպաստ ստանալու խնդրանքով ԿԸ վարչու-
թյանը և մերժվում, 1914թ հունիսի 7ին Քութաիսիից դիմում է Թումա-
նյանին. «Գլխավորապես երեխաներիս և կնոջս հիվանդությունը 
սպառեցին միջոցներս և այժմ … ոչինչ չունեմ նույնիսկ ցամաք հաց 
գտնելու համար։ Ուստի կրկին դիում եմ Ձեզ ու խնդրում, որ ինձ 
պարտք տաք հենց Ձեր սեփական միջոցներից վաթսուն ռուբ-
լի….Պ. Թումանյան, ոչ ոք չունեմ դիմելու, հույսս դուք եք և լիահույս 
եմ, որ չեք մերժի, իսկ մերժելու դեպքում չգիտեմ թե ինչ պետք է 
անեմ… խնդրում եմ փոխադրել ըստ կարելվույն շուտով՝ գոնե մինչև 
ամսիս 15ը… Կրկին խնդրում եմ չմերժել»1։ 

17ամյա ոմն Կարապետ Դարբինյան Թումանյանի հետ հանդի-
պում է փնտրում իր զինակոչից խուսափելու համար։ 1914թ. սեպտեմ-
բերի 11ին բանաստեղծին ուղղված մի գրությամբ սրտաճմլիկ հանդի-
պում է աղերսում՝ իր անձնական խնդիրները լուծելու համար՝ ասելով. 
«Թե որ փափագում ու պարտք զգում եք 17ամյա մի հայ ուսանող երի-
տասարդի ոչնչացումի ճիրաններից և պարտականության ճանապար-
հում՝ պարտականության երկաթյա և մահացու քայլերի ներքո ոտնա-
կոխ լինելուց ազատագրել, այն ժամանակ խնդրում եմ Ձեզ հետ տե-
սակցել»2։ 

Կարապետը մեկն էր գրողին անծանոթ այն երիտասարդներից, 
որոնց կարծիքով Թումանյանը կարող էր նաև իրենց ազատել զինվորա-
կան ծառայությունից այն էլ պատերազմի այդ թեժ օրերին, և անկախ 
բանաստեղծի նման խնդիրները նույնիսկ ցանկության դեպքում կար-
գավորելու անկարողության, նրան դիմում և դիմում էին ու բարոյահոգե-
բանական ծանր բեռ դնում նրա ուսերին։ Եվ այս այն դեպքում, երբ նա 
իր բոլոր 4 որդիներին, նույնիսկ անչափահաս Արեգին դրել էր Անդրա-
նիկի տրամադրության տակ իբրև զինվոր։ 

Թումանյանի ժողովրդականության աճին զուգահեռ՝ պատերազմի 
տարիներին հատկապես մեծանում էր բանաստեղծին անձնական խնդ-
րանքներով դիմողների քանակը՝ կյանքի պայմանների վատթարաց-
ման, աճող գործազրկության, սոցիալական կարիքների մեծացման 
պատճառով։  

                                                 
1  ԳԱԹ, Թֆ 1485(369 լր.)։ 
2  ԳԱԹ, Թֆ 1122։ 
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Բանաստեղծին դիմողների վիթխարի քանակը և նամակագիրների 
հաճախ հանդիպող «Ուրիշ ո՞վ, եթե ոչ Դուք», արտահայտությունը հու-
շում են, որ նրան դիմողների հույսերը իրական հիմքեր ուենցել են։  
Բազմաթիվ վավերագրեր են պահպանվել, որոնք վկայում են, որ բա-
նաստեղծը ձեռքից եկածն արել է իրեն դիմողների խնդիրները այս կամ 
այն կերպ լուծելու։ 

Իր ողջ կյանքում շրջապատված մնաց թե՛ բարեկամների և թե՛ քե-
ռիխեչանների բազմությամբ ու նրանց վիթխարածավալ դիմումների 
չդադարող հոսքով։ «Մեղքի» ամենամեծ բաժինը Թումանյանինն էր։ Նա 
չէր կարողանում մերժել որևէ մեկին, ընդառաջ էր գնում որքան կարող 
էր, ամեն մեկի հոգսը հոգալու համար լքում էր իր աշխատասենյակը՝ 
չխնայելով ո՛չ իր թանկ ժամանակը և ո՛չ էլ առանց այն էլ սուղ միջոցները։ 
Գիտակցում էր իր խաթրաշահ բնավորության այդ թերությունը՝ «Իմ բո-
լոր խաթեքը խաթրից են եղել։ Սրան ասում են խաթրի զոհ»1։ Եվ, իրոք, 
զոհ էր. կյանքի վերջում դառնությամբ խոստովանեց. «Ուրիշների համար 
պատարագ արի, ինձ համար կնունք էլ չարի»2։ Եվ, անշուշտ, այդպիսի 
կյանքը չէր կարող իր արտացոլումը չգտնել նաև քառյակներում, որոնք 
բանաստեղծը բնորոշեց իր «հոգու կենսագրությունները». 

 
Կյանքըս արի հըրապարակ, ոտքի կոխան ամենքի. 
Խափան, խոպան ու անպըտուղ, անցավ առանց արդյունքի, 
Ինչքա՜ն ծաղիկ պիտի բուսներ, որ չըբուսավ էս հողին..... 
Ի՜նչ պատասխան պիտի եմ տամ հող ու ծաղիկ տըվողին...3 
 
Այսպես, ինչպես բոլոր հանճարները, պոետը գիտակցում էր իր մե-

ծությունը և չկարողանալով այն լիուլի ծառայեցնել իր ժողովրդին ու 
մարդկությանը՝ կռիվ էր տալիս դաժան ժամանակի հետ, և կարծում էր, 
որ պարտվում է, որովհետև «Ինչքան՜ ծաղիկ պիտի բուսներ, որ չբու-
սավ էս հողին», վստահ էր, որ պարտք է այն բնությանն ու տիեզերա-
կան ուժերին, ովքեր տվել էին իրեն հանճար և սպասելիքներ ունեին. 
«Ի՞նչ պատասխան պիտի ես տամ հող ու ծաղիկ տըվողին»։ Գիտեր, որ 
մեղքի իր բաժինն էլ կար «Կյանքըս թեթև տանուլ տըված գըրազ 
եղավ անցկացավ»4։  

                                                 
1  Նվարդ Թումանյան, ՀԶ, էջ 304։ 
2  Նվարդ Թումանյան, ՀԶ, էջ 294։ 
3  Թումանյան, ԵԼԺ 2, էջ 57։ 
4  Նույն տեղում, էջ 40։ 
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 Նկատենք, սակայն, որ Թումանյանն անարդարացի էր իր 
նկատմամբ։ Նրա տաղանդի ուժը երբեք թույլ չէր տա, որ խափան ու 
խոպան դառնար նրա ստեղծագործական կյանքի անդաստանը։ Այդ 
երկու խոստովանություն-քառյակները՝ «Կյանքս արի հրապարակ...» և « 
Քուն թե արթուն՝ օրիս շատը երազ եղավ անցկացավ», ստեղծագործա-
կան բազում ծրագրերի անկատար մնալու ցավի արտահայտությունն 
են, միաժամանակ իր նկատմամբ անարդար վերաբերմունքի օրինակ։ 

Պոետի կյանքը, իրոք, նման չէ թեթև տանուլ տված գրազի, այն, 
ինչ թողել է, «մեծապես շահած կյանք» է1, սակայն եթե չլինեին պոետի 
կյանքի չափազանց անբարենպաստ հանգամանքները, բանաստեղծից 
անվերջ օգնություն ակնկալող ծանոթ-անծանոթների վիթխարի բանա-
կը, ապա մեծապես կշահեր Թումանյանի ստեղծագործական կյանքը, 
հետևաբար նաև գրականությունը։  

 
Բանալի բառեր.  Թումանյան, քեռի-խեչաններ, դիմումներ, խնդրանք-
ներ, քահանայական խնդիրներ, աշխատանքի գործակալություն, կրթա-
թոշակ։ 

 

 

                                                 
1  Լևոն Հախվերդյան, Թումանյանը և իր ժամանակը, Եր., 1995, էջ 111։ 
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 Ованесян Сусанна 
«Дядюшки-хечаны» в жизни Ованеса Туманяна 

 
Резюме 

Импульсом каждого произведения писателя в той или иной мере 
является окружающая действительность и конкретные личности эпохи, а 
также повседневность его жизни. 

Ованес Туманян всегда был окружён такими людьми, в каждом из 
которых так или иначе проявлялся «Дядюшка Хечан», герой одноименного 
рассказа писателя, олицетворяющего собой навязчивость, 
попрошайничество, твердолобость, настырность. «Дядюшки Хечаны» 
предъявляли свои просьбы в виде требований, всеми правдами и 
неправдами добивались исполнения своих желаний и достижения целей, 
совершенно не считаясь при этом с возможностями людей, к которым они 
обращались с просьбами. На протяжении всей жизни Ов. Туманяна 
сопровождали «дядюшки Хечаны», которые продолжали обращаться к нему 
снова и снова, ставя поэта в очень неловкое, затруднительное положение, 
возлагая на его хрупкие плечи тяжёлую моральную ношу. 

К поэту с просьбами обращались не только родные и близкие, но и 
зачастую совершенно незнакомые люди. Одни просили поэта устроить их 
на работу, другие – помочь с назначением пенсии или денежного пособия, 
третьи – с устройством их детей в школу, четвёртые – с рукоположением в 
священники.  

Среди бесконечного множества просителей, сопровождавших 
Туманяна на протяжении всей его сознательной жизни, всегда было 
достаточно много недовольных, поскольку поэт даже физически не мог 
осуществлять, реализовывать каждое желание каждого заявителя. 
Находились и такие, которые клеветали, злословили, когда то или иное 
ходатайство, пособничество писателя не увенчивалось успехом. 

Можно не сомневаться, что если бы не исключительно 
неблагоприятные условия жизни поэта, если бы не было огромной армии 
просителей, не дававших покоя поэту, то творческая биография Туманяна 
сложилась бы совсем иначе и его литературное наследие было бы 
значительно богаче. 
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Hovhannisyan Susanna 
"Uncles Khechans" in Hovhannes Tumanyan's life 

 
Summary 

Impulse of every writer's works in one or another way comes from the 
surrounding reality and the specific persons of the age, as well as from his daily 
life. 

Hovhannes Tumanyan was always surrounded by people, in each of which 
existed "Uncle Khechan", the hero of the writer's story of the same name that 
embodies an obsession, begging, stubbornly, persistently. "Uncles Khechans" 
showed their request in the form of requirements, by hook or crook to enforce 
their desires and goals, completely disregarding the possibilities with the people 
to whom they request. Throughout his life Hovhannes Tumanyan was 
accompanied by "Uncles Khechans" who continued to refer to him again and 
again, putting the poet in a very awkward, difficult position, laying on his frail 
shoulders the heavy moral burden. 

With such requests to the poet were addressing not only relatives, close 
friends but often complete strangers. Some asked the poet to arrange their 
work, others - to help with a pension or allowance, and others - with a device of 
their children to school, the fourth - to assist with ordination to the priesthood. 

Among the infinite number of petitioners who accompanied Tumanyan 
throughout his adult life, there had always been a lot of unhappy people, 
because the poet even physically was unable to carry out, implement every 
desire of each applicant. There were also those who slandered, reviled when 
this or that particular petition or the writer's aiding was not crowned with 
success. 

There is no doubt that if there were not very poor conditions of the poet's 
life, if there were not the huge army of petitioners, haunted the poet, the 
creative biography of Tumanyan would have been quite different and his literary 
heritage would be much richer. 
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ԳՐԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ 

ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ ՈՒԼՅԱՆԱ 

Հ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԵՎ Վ. ՇՈՒԿՇԻՆԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ 
ԿԵՐՊԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Գրողն իր ժամանակի ծնունդն ու տարեգիրն է և աշխարհ է գալիս 

իրականությունը սերունդներին գեղարվեստորեն փոխանցելու առաքե-
լությամբ: Հ. Մաթևոսյանը և Վ. Շուկշինը 1960-80-ականների արձա-
կում որոնում էին կյանքի պատկերման նոր եղանակներ, ուշադրություն 
էին դարձնում կյանքի այն կողմերին, որոնք մինչ այդ դուրս էին մնացել 
գրականության ուշադրությունից: Գրականություն եկավ նոր տիպի հե-
րոս, որը շատ էր մտորում՝ փորձելով հասկանալ կյանքի դժվարին ու 
դրամատիկ ոլորտները:  

Իրենց ստեղծագործություններում Հ. Մաթևոսյանը և Վ. Շուկշինը 
երբևէ չեն իդեալականացնում գյուղը կամ գյուղացիներին, նրանց կեր-
տած կերպարները զուրկ չեն նաև թերություններից: Եթե առաջին շրջա-
նում հայ գրողին մտահոգում է, որ գյուղացին օտարվում, երես է թեքում 
իրեն կերակրող հողից, բավարարված չէին մարդու տարրական պա-
հանջմունքները, ապա հետագայում հողի մշակի համար առանցքային 
նշանակություն է ստանում իրեն հուզող հարցերի պատասխանները 
ստանալու համար մաքառելը՝ գլխավոր խնդիր համարելով հասարա-
կությանը վերակառուցելու անհրաժեշտությունը: Եվ քանի որ արձա-
կագրի համար առաջնահերթ է դառնում մարդկության առաջընթացի 
խնդիրը, գրողն իր գրականության հիմքում դնում է մարդկային բարո-
յական նկարագիրը վեր հանելու խնդիրը, ինչի շնորհիվ նրա նոր գոր-
ծերն էականորեն տարբերվում են նախորդներից: 

Արձակագիրների հերոսները հաճախ դժվար բնավորություն ունե-
ցող մարդիկ են, որոնք, իրոք, ծանր են ապրում և դժվարացնում են 
իրենց կողքի մարդկանց, անգամ հարազատների կյանքը: Թեև նրանք 
իսկապես ծանր աշխատանքի մարդիկ են, սակայն նաև նրանց աշխա-
տանքով է երկիրը շենանում: Հերոսների կյանքի դառն օրերը շատ-շատ 
են, ուրախ օրերը՝ քիչ, բայց գյուղի մարդը չափազանց համառ է, չի 
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կոտրվում և առաջ է տանում իր դժվար գործը՝ մեծացնելով երեխանե-
րին, ստեղծելով իր տնտեսությունը և արհամարհանքով նայելով այն 
մարդկանց, ովքեր թույլ են ու նվնվան: Առհասարակ, աշխատանքի 
հանդեպ վերաբերմունքը դառնում է այն չափանիշը, որով ստուգվում են 
գրական կերպարների մարդկային արժանիքները: Մաթևոսյանի և 
Շուկշինի երկերում չեն սիրում այն մարդկանց, ովքեր լքում են քայքայ-
վող գյուղը և փախչում քաղաք՝ թեթև կյանք փնտրելու՝ անտեր թողնե-
լով իրենց հայրական տունը, դարերի իրենց ժառանգությունը՝ իրենց 
փոքր հայրենիքը: Մեղքը նրանցը չէր. քաղաքակրթությունն ու ուրբանի-
զացիան անհամատեղելի փոփոխություններ բերեցին, որոնց դեմ ան-
զոր էր նույնիսկ մինչ այդ ավանդույթներով ապրող գյուղը:  

Հ. Մաթևոսյանը զգում է բնությունը, կենցաղը, գրում է հնարա-
գետ ու հյութեղ, նրա առավելությունը կենցաղի ամենահասարակ 
փաստերի և երևույթների մեջ նոր պատմության զարկերակն ու շունչը 
տեսնելն է, երեկվա մարդու մեջ նոր մարդուն, այսօրվա մարդուն դի-
տարկելը: Գրողը նկարագրում է ոչ թե նրա արտաքինը, այլ վեր է հա-
նում ներաշխարհը, հոգեբանությունը: Գրողի ստեղծագործական բնա-
վորությունը ճանաչելու համար կարևոր է նկատել, թե իրականության 
մեջ պարտադիր գոյություն ունեցող բազմաթիվ ու բազմապիսի փաս-
տերից, երևույթներից, որոնք են առավել ազդեցություն թողել նրա 
վրա, կամ դրանցից հատկապես որն է ցանկացել ընդգծել: Նա բազ-
մազան երևույթների ու խնդիրների ընդգրկման տարածք է բերում 
Ահնիձորի ամբողջական կենսագրությունը, բացահայտում կյանքի սո-
ցիալական շերտերը, գյուղաշխարհի և ոչ միայն գյուղաշխարհի մար-
դու հոգսերն ու կարիքները: Բնությունը լայնածավալ հարձակման է 
ենթարկվում, խզվում է մարդու և բնության կապը, ինչը մարդն անխո-
հեմաբար չի նկատում, չի գիտակցում, որ բնության տերը լինելու ցան-
կությունն ինքնախաբեություն է: Հ. Մաթևոսյանը կերտում է գոմեշի 
կերպարը որպես մաքառման հերոս՝ նպատակ ունենալով մեկ անգամ 
ևս հիշեցնել, որ դեռևս չի ծնվել մի էակ, որը կարողանա իշխել բնու-
թյան վրա: Թե՛ «Ալխո»-ն, թե՛ «Գոմեշը» գրելիս նախապատվությունը 
տվել է ճամփորդության նկարագրությանը, որը հնարավորություն է 
ընձեռում ասելիքի սահմանները չսահմանափակել, ինչի արդյունքում 
մարդու ողբերգությունը բացահայտում է կենդանու հայացքով: Գոմեշի 
ճանապարհորդությունը վերադարձ է դեպի սկիզբը, որի ընթացքում 
կենդանու հայացքում ներկայացվում է մարդու ողբերգությունը, որը չի 
գիտակցում, թե ինչ ողբերգական կացության մեջ կարող է հայտնվել 
բնությանը հակադրվելիս:  
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Արձակագիրը կերտել է հոգեբանորեն դրամատիկ կերպարներ, 
որոնք ոչ թե աշխարհից կտրված մարդիկ են, որոնց ժամանակը թեև 
վաղուց անցել է, սակայն շարունակում են ապրել, որովհետև կյանքում 
անելիք ունեցող մարդու ծանր ողբերգություն են ապրում: Նրանք 
կյանքից հեռացող անձանց կերպարներ չեն, այլ հանուն վաղվա օրվա 
ըմբոստացող հերոսներ են: Ահա հենց նաև այդ կերպարների միջոցով 
է գրողը կերտում իր ապրած ժամանակի կյանքի տարեգրությունը՝ ար-
դարացնելով նյութական, գաղափարական, բարոյական, քաղաքական 
ու կենցաղային փորձություններով անցնող հերոսի ծնունդը: Հինա-
վուրց գյուղը, նրա մարդիկ, նրանց հոգեբանության տեսանելի ու ան-
տեսանելի փոփոխությունները, այս ամենը ներկայացվում են նոր ու 
թարմ գույներով: Գրողի ստեղծագործությունների գերակշիռ մասի 
նյութը փոքր հայրենիքն է, ժողովրդի կենցաղը, մարդկանց փոխհա-
րաբերությունները: Այս հիմքի վրա է հեղինակը ծավալում գործողու-
թյունները, դեմ հանդիման հանում բնավորությունները, հոգեբանու-
թյունները, գաղափարները, մտածելակերպը, այլ կերպ ասած՝ ձևավո-
րում ասելիքը: 

Գյուղի թեմային անդրադառնալով թե՛ Հ. Մաթևոսյանը, թե՛ 
Վ. Շուկշինը հետապնդում են մի նպատակ՝ բացահայտել սոցիալական 
միջավայրի ու մարդու փոխհարաբերությունները և ցույց տալ, որ գյու-
ղաշխարհը զուգահեռվում է քաղաքային կյանքին: Նրանց գրեթե բոլոր 
ստեղծագործությունների առանցքը մարդն է՝ հասարակության, պատ-
մության, ազգային արմատների, բնության հետ ունեցած բազմաթիվ 
կապերով ու փոխհարաբերություններով: Երկուսն էլ պայքարում են 
հենց այս մարդու պահպանման համար, մարդկային այս էության մնա-
յունության համար: Իսկ պայքարել պետք է, քանի որ կա վտանգ, հատ-
կապես քաղաքի վտանգը: Վ. Շուկշինն այս վտանգը հետևյալ կերպ է 
ներկայացնում. գյուղը թողնում են, քաղաքում մի նորմալ բան չեն դառ-
նում, բայց մնում են այնտեղ. արդյունքում քաղաքը չի շահում, իսկ գյու-
ղը կորցնում է: Նրանք ոչ թե մերժում են քաղաքակրթությունը, այլ բա-
ցահայտում են քաղաքակրթության թերի կողմերը: Վ. Շուկշինի հերոս-
ները հիմնականում նախկին գյուղաբնակներն են, ովքեր տարբեր 
պատճառներով հեռացել են հայրենի գյուղից՝ հայտնվելով իրենց հա-
մար օտար միջավայրում: Կարևոր պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ 
սկիզբ էր առել գյուղի քայքայման գործընթացը, փախուստը գյուղից դե-
պի քաղաք: Քաղաքը գրավում է նրա հերոսին՝ որպես մշակութային 
կյանքի կենտրոն, բայց միաժամանակ հիասթափեցնում մարդկային 
ճակատագրերի նկատմամբ իր անտարբերությամբ:  
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Մաթևոսյանի երկերի մեջ գրեթե նույնն են արծարծված թեմաները՝ 
մարդու և բնության օտարումը, կյանքի մեռյալ ու կենդանի ձևերի հա-
կադրությունը, մարդու և հայրենի երկրի ճակատագրի հանդեպ օրեցօր 
մեծացող անհանգստությունը: Յուրաքանչյուր մարդ իր հայրենիքի հետ 
կապված է անտեսանելի և անխզելի կապերով: Մարդը կայանում է հայ-
րենի բնության մեջ, զարգանում, ապրում է իր երկրի, իր մայր բնության 
հետ: Նրա հերոսները նույնպես յուրօրինակ երկխոսության մեջ են բնու-
թյան հետ: Նրանք, ովքեր հեռանում են բնությունից, ի վերջո օտարանում 
են իրենք իրենցից: Գրողը բնության առանձին երևույթների մեջ տեսնում 
է հավերժականի դրսևորումը: Հայրենի երկրի խորհրդանշային պատկեր 
է դառնում անտառը: Հավերժությունն իր մեջ ամփոփած անտառը դառ-
նում է անցյալի պատմությունն իր մեջ պահող և ներկա բերող մր երևույթ: 
Անտառն անցյալի միակ կենդանի վկան է, որ եղել է մեր նախնիների 
կողքին ու մեր գոյության յուրօրինակ վկան է ապագայի մեջ: 

Մարդու և բնության կապն առավել քան զգալի է «Մենք ենք, մեր 
սարեր»-ի մեջ, ուր նա անմիջապես ենթակա է բնությանը: Մարդիկ չեն 
ընտրել այս կյանքը, կյանքն է ընտրել նրանց: Այստեղ նրանք աշխարհը 
գնահատողներ չեն, իրենք են հենց այդ աշխարհը, ովքեր ապրում են 
կյանքն այնպես, ինչպես ապրել են իրենց նախահայրերը, ամեն մեկը 
մի գործի է, բայց ոչ թե «մարդիկ են ընտրում գործը, այլ գործն է ընտ-
րում նրանց»: Վիպակում ծավալվող իրադարձությունները շաղկապված 
են կյանքի ու բնական երևույթների հետ, և տեսանելի է դեպքերի միջև 
եղած տրամաբանական կապը, ակներև է նաև հեղինակի վերաբեր-
մունքը, որը հանդես է գալիս բաց տեսքով՝ դեպքերը ներկայացնելով 
որոշակի հեռավորությունից: Գրողին մեծ ցավ է պատճառում միջավայ-
րից մարդու օտարման խնդիրը, ինչը երկրում իրականացվող տնտեսա-
կան սխալ քաղաքականության արդյունքն է, որովհետև ամեն ինչ հա-
վասարեցվում է, ենթակա դառնում տիրող կարգին, իսկ օրենքը հավա-
սարաչափ կերպով չի տարածվում բոլորի վրա: Մարդն ակամա կորց-
նում է իր նկարագիրը, ստիպված է լինում համակերպվել այն մտքի 
հետ, որ հարկադրված է դառնալ դիմազուրկ, կորցնել մարդկային 
որակները: Քաղաքն աննկատ իր մեջ է միախառնում մարդկանց, 
ոչնչացնում է անհատականությունը, նրանից խլում պատասխանատվու-
թյունը: Ահա թե որն է հերոսներին մշտապես Ծմակուտ վերադարձնելու 
գրողի ցանկությունը: Մաթևոսյանի հերոսներն առանձնանում են բնու-
թյունից ստացած որակներով, որոնք մարդու առաջ բացում են առաջըն-
թացի ուղին, որի ընթացքում նա վերափոխվում է, ինչն էլ խոսում է հա-
սարակական կյանքի վերակառուցման անհրաժեշտության մասին: 
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Հ. Մաթևոսյանի և Վ. Շուկշինի գրեթե բոլոր ստեղծագործություն-
ների առանցքը մարդն է՝ հասարակության, պատմության, ազգային ար-
մատների, բնության հետ ունեցած բազմաթիվ կապերով ու փոխհարա-
բերություններով: Գեղարվեստական արտացոլման օբյեկտ է նաև նորօր-
յա գյուղը: Երկու գրողներին էլ հուզում են գյուղի ճակատագիրը, ապա-
գան, քանի որ գյուղացին իր ապագան չի տեսնում հայրենի հողում, երի-
տասարդներն առանց սրտի կսկիծ զգալու անվերադարձ հեռանում, լքում 
են իրենց հարազատ տունը, դարավոր ավանդույթներն անհետանալու, 
մոռացության մատնվելու սահմանագծին են հասել: Նրանց ստեղծագոր-
ծությունների հերոսները հասարակ գյուղացիներն են, գյուղական կյան-
քը, բնությունը, գյուղն իր ապրելակերպով ու վերաբերմունքով: 

Հ. Մաթևոսյանին և Վ. Շուկշինին մերձեցնող առաջին գործոնն 
այն մեծ սերն է, որ նրանք տածում են գյուղի և գյուղի մարդու, բնու-
թյան, անարատ ու մաքուր աշխարհի հանդեպ: Երկուսն էլ ցավով են 
արձանագրում բնօրրանի դատարկվերը, ամայանալը, գյուղի՝ եթե ոչ 
վերացումը, ապա լիակատար վերափոխումը, թեպետ հնացած, բայց 
անչար ու անվնաս ավանդների մոռացումը, ինչը հղի է բազում վտանգ-
ներով, մարդկային, բարոյական արժեքների նվազմամբ կամ կորստով: 
Նրանք լավ են ճանաչում իրենց հերոսներին, այնքան խորն են ընկա-
լում նրանց մտածողությունը, աշխարհայացքը, որ, Հ. Մաթևոսյանի 
խոսքով ասած, ոչ թե պատմում են նրանց մասին, այլ խոսում են նրանց 
ներսից: Այդ հերոսները, լինեն հայկական լեռներում, ձորերում թե սիբի-
րյան դաշտ-տափաստաններում, ունեն բազմազան նմանություններ: 
Հիշենք Հ. Մաթևոսյանի խոսքը. «…Իմ երկիրը սկսվում է Մասիսներից 
ու վերջանում Չուկոտկայով: Ես մի տեղ Շիրակն ու Կուբանը խառնում 
եմ իրար, ինչպես ռուսն է խառնում ղրիմյան ու արարատյան խաղողնե-
րը»1: Անկախ անհատական խնդիրների յուրահատկություններից՝ 
նրանք նույն կենսագրության, նույն աշխատանքի մաքառման հերոս-
ներն են, նույն մտքերն ու մտահոգությունները կրողները՝ սյուժետային 
տարբեր հանգամանքներում Լ. Հախվերդյանի դիպուկ բնորոշմամբ՝ 
նրանք են «երկրի ջիղը»2: 

Կերպարների նմանությունը չի սահմանափակվում միայն արտա-
քին երանգներով: Բնությանը մոտ կանգնած լինելը, նրա բարիքներով 
ապրելը, բնության հանդեպ սերն ու հարգանքը ծնում են յուրատեսակ 

                                                 
1  Մաթևոսյան Հ., Երկեր, հ. 1, Ե., 1985, էջ 339:  
2  Հախվերդյան Լ., Ինչ-ն ու Ինչպես-ը, «Սովետական գրականություն», 1983, թ. 8, 

էջ 116: 
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մարդկանց ինքնատիպ արարքներ, խոսք, մտածողություն: Հիշենք 
«Ահնիձոր»-ի արջի պատմությունը: Նրա տված վնասները սկսում են 
անհանգստացնել գյուղին, ղեկավարությունը թույլ է տալիս սպանել 
«այդ արջին», մինչդեռ արջի որսն ընդհանրապես արգելված էր: «Արջը 
բնության զարդն է,– ասացին հեռախոսի՝ Ահնիձորի ծայրից,– մենք բնու-
թյան զարդը փչացնողը չենք»1: Անկախ նրանից՝ հայ է թե ռուս, եթե գի-
տի բնության արժեքը, գիտակցում է նրա ողջ կարևորությունը և սկիզբը, 
ըմբռնում նրա մեծությունն ու գեղեցկությունը, ապա նրա զարդերը հաս-
տատ փչացնողը չէ: Այդպիսին է ծերուկ որսորդ Նիկիտիչը՝ խստաշունչ 
տայգայի անխռով բնակիչը, ում նյարդայնացնում են քաղաքներից եկած 
որսորդները, որոնք փամփուշտ չխնայելով՝ աջ ու ձախ կրակում են: 

Բնության զարդերից մեկն էլ կովն է, այո՛, կովը: Թեև նա չունի ահ-
նիձորյան արջի ուժն ու հմայքը, բայց հասարակ կենդանի էլ չէ. գյուղա-
ցու տան անփոխարինելի անդամն է ու կերակրողը: Նրա մասին են 
պատմում Հ. Մաթևոսյանի «Պատիժը» և Վ. Շուկշինի «Իվան Պոպովը» 
ստեղծագործությունները, որոնք նման են մի շարք կողմերով: Նախ 
պատմվածքներն ինքնակենսագրական բնույթ ունեն: Պատումներից 
հասկանում ենք, որ գլխավոր հերոսներ Արմիկ Մնացականյան և Իվան 
Պոպով երեխաները Մաթևոսյան և Շուկշին գրողներն են: Երկու դեպ-
քում էլ ընթերցողի առջև հառնում է պատերազմական տարիների գյու-
ղը: Նկարագրվում է մի ժամանակաշրջան, երբ մարդիկ ոչ թե ապրում, 
այլ մի կերպ, ծայրը ծայրին հասցնելով, քարշ էին տալիս իրենց գոյու-
թյունը: Սնունդ հայթայթելը, օրվա վերջում սոված չմեռնելը դարձել էր 
գերխնդիր: Եվ չմեռնելուն, ապրելուն օգնում է ընտանիքի անդամներից 
կովը: Բնավ զարմանալի չէ, որ Արմիկը «լաց է լինում, որովհետև կովի 
համար խոտ չի բերել, բայց նրա շռայլ, միամիտ, անվարձ, մայրական 
ջերմությամբ տաքանում է»2: Իսկ Իվանը մտահոգվում ու անհանգստա-
նում է Ռայկայի (կովի) համար: Ինքը տանն է, ուր քիչ թե շատ տաք է, 
իսկ դրսում սիբիրյան ձմեռն է:  

Մաթևոսյանական և շուկշինյան գյուղացիներին միանգամայն 
օտար է անձնական կյանք և աշխատանք հասկացությունների տարան-
ջատումը, այնպես, ինչպես այդ լինում է քաղաքում: Այս երևույթները 
գյուղացու համար միահյուսվում են մեկ ընդհանուր գետի մեջ, որի 
անունն է՝ Կյանք: Այս մարդկանց աշխարհը՝ շարունակ աշխատանք 
պարտադրող, տղամարդուն և կնոջը գրեթե զրկում է հովվերգական 

                                                 
1  Մաթևոսյան Հ., Երկեր, հ. 1, Ե., 1985, էջ 187: 
2  Նույն տեղում, էջ 163: 
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զեղումներից, գգվանքները և հուզառատ սիրային երկխոսությունները 
խորթ են նրանց հոգուն: «Սեր» բառը նրանց բառապաշարից գրեթե 
բացակայում է, իսկ եթե հնչում է, առերևույթ կարծես ժխտում է դրա գո-
յությունը. «Սերը քաղաք էր, քաղաքային ապրանք էր, մայրս քաղաքին 
մոտի գյուղի, համարյա քաղաքի աղջիկ էր»1 («Նժույգս, նժույգս»), «Սե-
րը մեր ցեղում չկա… Մեր ցեղը գործ է անում. լպստվելու ժամանակ չու-
նի»2: («Աշնան արև»): Իր կյանքի մայրամուտին հասած Մատվեյ Ռյա-
զանցևը («Մտորումներ»), որի «մտքինը միայն մի բան է եղել՝ աշխա-
տանք, աշխատանք, աշխատանք… երբ լսում էր, որ իր մոտ մեկն ու մե-
կը, օրինակ, ասում էր «սեր», մի քիչ չէր հասկանում»3: Հերոսը գիտի, որ 
աշխարհում կա սեր. ահա իրենց գյուղի ջահելներից մեկը հարմոնը 
ձեռքն առած շարունակ դայլայլում է: Բայց նա դեռ խակ է, երիտասարդ, 
իսկ Մատվեյը մի երկար, խորդուբորդ ճանապարհ է անցել, և այդ 
զգացմունքը կամ դրա գիտակցումը վաղուց բթացել, թմրել է նրա մեջ: 
Կյանքն անընդհատ այն մղել է հետին պլան:  

Անարդյունք, անպտուղ, անկայուն, խոցելի սերը Հ. Մաթևոսյանի 
և Վ. Շուկշինի ստեղծագործություններից մի քանիսում բավական հս-
տակ է պատկերված, առանձին դեպքերում անգամ նկատելի են «սի-
րային եռանկյունիներ»: Մաթևոսյանի առնչությամբ հիշենք «Խումհար» 
(Արմեն-Եվա-Հասմիկ), «Տերը» (Ռոստոմ-նրա չբեր կինը-Էլյա), «Օգոս-
տոս» (Անդրո-Աշխեն-Մարիամ), Շուկշինի դեպքում՝ «Բիճը» (Իրկա-Սեր-
գեյ և Իրինա ամուսիններ), «Կյաժին կբարևես» (1974) (Միխայիլ-Կա-
տյա-Սերժ), «Անմատ Սերյոգան» (1972) (Սերյոգա-Կլարա-Սլավկա) 
պատմվածքները: Այնուամենայնիվ, թվարկված օրինակներում առկա 
մոտիվը գրողների համար սկզբունք, օրինաչափություն կամ գեղարվես-
տական համոզմունք չէ, սրանք պարզապես կյանքում երբեմն հանդի-
պող իրավիճակներ են և ոչ ավելին: Շուկշինյան և մաթևոսյանական 
տղամարդ-կին հարաբերությունները բոլորովին նման չեն սիրո «ստան-
դարտ» պատկերացումներին: Ահա Օլյա տատիկը («Վիշտը»), որը թե-
պետ ամուսնուց միշտ քնքշության պակաս է զգացել: Թվում է՝ զգաց-
մունք չկա, հույզ չկա, սիրային խոստովանությունները գրեթե բացակա-
յում են: Նեչայ պապն արդեն երեք օր կորցրել է կնոջը և խելագարու-
թյան շեմին է: Նա չի կարողանում հաշտվել կատարվածի հետ, գալիս, 
չի հավատում, թե՝ վերջ, այլևս ինքը մեն-մենակ է մնալու, գիշերը վատ 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 317: 
2  Մաթևոսյան Հ., Երկեր, հ. 2, Ե., 1985, էջ 30: 
3  Շուկշին Վ., Պատմվածքներ, Ե., 1979, էջ 266:  
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երազ տեսնելիս վեր է թռչելու ու պառավին չի արթնացնելու, որ պատմի 
երազը…, և ծերուկը վայնասունով լալիս է: 

Բարոյական նկարագրի ընդհանրությունն անքննելիորեն ընդհան-
րական է Հ. Մաթևոսյանի և Վ. Շուկշինի բոլոր հերոսների համար: 
Մարդու կոչման գիտակցումը, հոգեկերտվածքի այնպիսի դրսևորում է, 
ուր մշտապես առկա են բարոյական հստակ չափանիշներ և ըմբռնում-
ներ: Արդարացիորեն կարևորվում է «բարոյական արմատների» նշա-
նակությունը՝ ելնելով դրանց խորքային ու բազմակողմանի ըմբռնումից: 
Դա միայն ավանդականի պահպանման անհրաժեշտության կարևորու-
մը չէ, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից: Այս արմատների վրա 
են հենվում և սրանցով են ամբողջանում մարդկային այնպիսի անկեղծ 
հատկանիշներ, որոնք ապահովում են հողի և մարդու նախաստեղծ ու 
բոլոր ժամանակների համար անհրաժեշտ կապը, մշտապես արթուն 
պահում պատմական հիշողությունը: Այս արմատներից է սնվում դարին 
ու աշխարհին այնքան անհրաժեշտ իսկական մարդկայինը:  

Հ. Մաթևոսյանի և Վ. Շուկշինի ստեղծագործությունների ընկալու-
մը պայմանավորված է ոչ միայն իրականության ըմբռնումով, այլև գրա-
կանության նկատմամբ հեղինակների ունեցած վերաբերմունքով ու 
սկզբունքներով, որովհետև գրական գործունեության սկզբնական շրջա-
նում նրանք ստեղծագործության թեմա դարձրին իրենց մտահոգող 
հարցերն ու կյանքի հիմնական խնդիրները՝ սոցիալական անհավասա-
րություն, գյուղական և քաղաքային կյանքի հակադրություն, հերոսների 
ներաշխարհում աստիճանաբար կատարվող փոփոխությունները և այլն: 
Հետևելով հայ և ռուս դասական գրականության ավանդույթներին՝ 
նրանք դարձան ազգային գրականության խոսքի մեծ վարպետներ:  
 
Բանալի բառեր. գյուղագրական արձակ, փոքր հայրենիք, ազգային դի-
մապատկեր, մաքառման հերոս, կերպար, քաղաքակրթություն, գյուղաշ-
խարհ, գաղափար:  
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ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՏՔ 

ՄԱՆԱՍԵ 

ՑԻՑԵՐՈՆ ԿԱՄ ԴԻՄԱԿԱԽԱՂ ԸՍՏ «ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻ  
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՏՐԱԿՏԱՏԻ 

 
Ցիցերոնը իր ժամանակի գայթակղության մեջ փիլիսոփայելը 

սիրելով, քան փիլիսոփաներին […չեք գտնի մի անհեթեթ բան, որ 
փիլիսոփաները արդեն ասած չլինեն, «Գուշակության մասին», 2, 58], 
զուգահեռներ է մտաբերում էպիկուրականների և ստոիկների միջև [«О 
природе Богов», книга первая, 2],1 ընդհանրացումներ թողնելով մեզ, որ 
խորհենք աստվածների բնությունից: 

Աստվածները, որ հրաժարվել են սրբազան գործարքից՝մարդուն 
տալու այն, ինչ մարդուն է պետք, և մարդուց առնելու այն, ինչ իրենց է 
պետք, ինքնաբավ են: Աշխարհում լինելու համար անդեմ-անսեռացած 
են ու նետված մի անսահմանափակության մեջ, ուր աստված լինելու 
ազատությունը իմաստազրկվում է: Ո՞ւմ համար են աստված, աշխարհը 
իրենց մեջ առնելու ու աշխարհում իրենցը ունենալու դիմագծից զուրկ: 

Ոչ նրանց է պետք մարդկանց բարեպաշտությունը [իսկ բարե-
պաշտության կորստի հետ կորսվում է հավատքը, կրոնը, աղետվում են 
ժամանակները, պատուհաս բեկումներով է մասնատվում դարը], ոչ 
մարդկանց է պետք աստվածների հոգածությունն ու Հայրությունը: Սա 
նախաստեղծական կոնվենցիայի խախտում է, ինչի վերլուծությունը 
Ցիցերոնը սկսում է՝ եթե էպիկուրականները ճիշտ են կասկածով: Ո՞ւմ է 
պետք կրոնը, եթե աստված կա, և ո՞ւմ է պետք կրոնը, առավել ևս, եթե 
աստված չկա: 

Եթե նկատի ունենաք էպիկուրյան, թե ստոիկյան տրամաբանու-
թյան ընտրանքում կրոնական պարտքի իր ոգեշնչմամբ Ցիցերոնը 
ստոիկների կողմն է [տրակտատի 3-րդ գրքի վերջնամասում 
քննադատվում են նաև ստոիկները], սրբազան գործարքի փիլիսո-
փայությունը, ըստ Ցիցերոնի, նույն նախասահմանվածությամբ պետք է 
լինի հռոմեական բարոյագիտության մեջ: 

                                                 
1 Այնուհետև նշվում են էջերը սույն թարգմանությունից: 
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Ճակատագրի, աստվածների, բնության դեմ պայքարի մղող իր 
պոռթումները մարդը պետք է զսպի: Նրանք, որ պայքարել են, ինչի՞ են 
հասել: Եվ եթե հասել են ինչ որ բանի, դարձյալ ճակատագրի, աստ-
վածների, կամ բնության հետ «համաչափվելու» [Պլատոնի] գաղափարը 
չմերժելով է եղել: Որովհետև նախանշված սրբազան գործարքի փլուզու-
մով ոչ աստվածները կշարունակեն հոգալ, որ մարդը խելամտությամբ 
ու երկյուղով դյուրըմբռնելի լինի իրենց համար՝չբարդացնեն, ինչպես 
դեիստները, հոգու և մարմնի, ոգու և նյութի փոխհամաձայնումը, ոչ էլ 
մարդը կշարունակի խելամտություն ու երկյուղ որոնել աստվածների 
մեջ, որ ի հատույց տնօրինում են մահկանացուներիս գործերը՝ չշեղ-
վելով իրենց պարտավորանքից: 

Կյանքը մեծ շփոթ է, եթե չկա փոխհատուցումը, մարդկանց կողմից 
բարեպաշտություն, երկյուղածություն և արդարամտություն աստված-
ներին: Եվ աստվածների կողմից մարդկանց՝ հոգածություն, ունկնդրո-
ւթյուն և արդարացի միջամտում մահկանացուներիս գործերին [որ 
աստվածներից դա չկա՝ էպիկուրյան փաստարկումներով մանրամաս-
նորեն հիշեցվում է տրակտատի 3-րդ գրքի 80-ից հետո]: 

Հետագայում մարդու և Աստծո միջև այս պարտավորվածության 
մասին խոսեց Պասկալը, [ «Մտքեր», Հրաշքներ», 684], գրեթե նույն 
հարցադրումներով, որ խոսվում է տրակտատի 1-ին գրքի 2-5-ում: 

Փոխհատուցումը կատարյալ տեսնելու հավատը կամովին պա-
տանդվելու կախվածության մեջ է դնում «ստորիններին» [մահկանա-
ցուներին] «վերինների» [անմահների] մոտ, «վերիններին»՝ «ստորին-
ների» մոտ: Կամովին պատանդ մնալը [մինչև որ՝ սրբազան գոր-
ծարքը, կամ նախաստեղծական «ուխտը», զոհաբերումի կնիքով 
լինի], հանուն փոխադարձ սիրո, հավատարմության, վստահումի, 
աստվածների ու մարդկանց միջև մեկզմեկուց սիրված լինելու 
երազանքից է: 

Փոխադարձորեն պատանդվելը [մարդկանց մեջ աստվածները 
իրենցից մի բան են թողել, ինչպես մարդկանց կողմից հոժարակամ 
թողտրված մի բան կա աստվածների մեջ] փրկագնվեց Քրիստոսով, որ 
փոխհատույցը կատարյալ տեսնելու զոհագինն էր: 

Ցիցերոնի փիլիսոփայությունը Քրիստոսի թիկունքում է, որ մի վեր-
ջին անգամ «դրդեց»-«հորդորեց» Քրիստոսին քայլը անելու - եթե կա-
տարելություն ես ուզում փոխհատույցի մեջ՝ ոչ «ստորինները» «վերին-
ների» պատանդը պետք է լինեն, ոչ՝ «վերինները» «ստորինների», այլ 
սրբազան գործարքի անշահախնդրությունն է, ինչն էլ պատճառա-
բանված է դարձնում Ցիցերոնի ուշ ակադեմիական հրապուրանքը՝ իր 
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դավանումները համաձայնեցնել նրանց հետ, որ մինչ այդ Ցիցերոնը 
թշնամաբար էր ընդունում: 

Աստվածները կարող են տառապել, աստվածները կարող են ծի-
ծաղել, բայց նրանց տառապանքն ու ուրախությունը իրենց չի պատ-
կանում, այլ այն Դիմակին, որ նրանք հագնում են տառապելիս կամ 
ծիծաղելիս: 

Ցիցերոնի ինքնահաղթահարումը այդ Դիմակն է.– նա, երբ հուզ-
վում է ճառախոսելիս,– վկայում են ժամանակակիցները,– վերածվում էր 
Դիմակի: 

Հռոմեական Պլատոն երևալու իր անհատականացման ջանքով, 
նա այնքան էր «Պլատոն», որ իր վարձքը գտնում էր «քրիստոնեական» 
կանխավաղ սիրո մեջ, ու այնքան էր «Ցիցերոն», որ եթե պետք էր, 
Դիմակը մի կողմ էր դնում, ու իր ճառով պաշտպանում էր մեկին, ումից 
ակնկալիք ուներ փոխհատույց շահախնդրությամբ: 

Բանաստեղծ Արքիասին նա պաշտպանում է հույս ունենալով ինքը 
կփառաբանվի նրա յամբերում, կարժանանա էպիկական հուշարձանի, 
ինչպես Հոմերոսը: Մոնտենը Ցիցերոնի և Պլինիոս Կրտսերի փառա-
սիրությունը շատ ավելի հեռուն է տանում, որ նրանք պատմագիրներից 
էին ակնկալում հավերժացում նրանց գրչի տակ: Այնինչ հակառակը 
եղավ՝ Ցիցերոնի և Պլինիոս Կրտսերի սնափառությունը հիշվեց առանց 
պատմագիրների փառաբանումի [«Փորձեր», գլուխ 40]: 

Հռետորի համար բայը լեզվից դուրս է, որքանով լեզվի բաղադրա-
տարրերում բայը սուբստանցիոնալ է: Այն ինքնին կա, անգամ, եթե ոչ 
մի բայաձև չի օգտագործվում: Կազմի՛ր միայն գոյականներով նախա-
դասություն, միևնույն է, նրանում բայը անխուսափելի է, և սրա անպայ-
մանական առկայության սուբյեկտներ են դառնում գոյականները, ինչն 
էլ ապահովում է լեզվի շարժը: 

Ցիցերոնի հմայքը բայի սուբստանցիոնալության մեջ է: Նրա 
պաշտպանական ճառերը, ինչքան պաշտպանական են, նույնքան 
հարձակվողական: Ոմնին կողմ լինելու համար պետք է ոմանց դեմ 
լինես: Տեղաշարժը, փոփոխությունը, ինչ-որ բան փոխելը պաշտ-
պանյալի կացության մեջ ամեն ինչ է, բայց ոչ՝ որ նպատակը ոչինչ 
լինի: 

Բայի սուբստանցիոնալը այդ տեղաշարժի հիմքն է: Նպատակը 
գոյական է: Այն պետք է վաստակել: Հռետորական ձիրքը սոսկ 
բնածինով չես խաբի: Այն պետք է մշակել զուգաբերելով, մակադրելով 
տարբեր ոճաձևեր [հեգնականից մինչև գիտական], որ կպտտվեն 
գործողությունը բայացնող նույնիսկ այն գոյականների շուրջ, որ 
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Ցիցերոնի ոճի շարժունակության մեջ մի արդարացում ունեն՝ հասնել 
պաշտպանվող կողմի հաղթանակին: 

Ոճի հաղթանակ, նախքան իրավական հաղթանակ ունենալը: 
Իրավական հաղթանակը նյութական է, մեծավ մասամբ: Ոճի հաղթա-
նակը նյութականությունից զուրկ է, թեև իրավական հաղթանակի 
դեպքում ինքն էլ է նյութականացվում: Ցիցերոնը, անկասկած, 
վարձատրվում էր իր ոճի համար, երբ այն դատապաշտպանական 
հաղթանակով էր պսակվում: 

Բանաստեղծ Արքիասի քաղաքացիական իրավունքները պաշտ-
պանող իր ճառը, տեսեք, ինչպես է սկսում.– «Եթե ըստ պատշաճի, 
պատվելի ատենավորներ, ես խոսքարվեստի բնատուր օժտվածությամբ 
եմ, որ խոստովանում եմ, այնքան էլ մեծ չէ, կամ ճարտասանության մեջ 
շնորհ ունեմ, ինչում չեմ ժխտում՝ նախապատրաստված եմ, կամ այս 
հմտություններում մի իմացությամբ եմ, որ հիմնված է սերտումների ու 
բարձրագույն գիտությունների ուսումնասիրության վրա, որոնց, խոստո-
վանում եմ, միշտ էլ հակված եմ եղել կյանքիս ամենատարբեր 
շրջաններում, ապա, Արքիա՛ս, ոչ այլ ոք այնքան իրավունք չունի, 
ինձնից պահանջելու այս ամենի հունձքը, քան դու…»: 

Ստոիկ Լուցիլիոս Բալբոսը հաստատում է, թե ավելի բանական 
բան չկա, քան աշխարհն է [գիրք 3, 8], Ցիցերոն-Կոտտան հակա-
դարձում է. եթե դու ասում ես՝ավելի բանական բան չկա, քան աշխարհն 
է, դու տարբերակում ես քո բանականությունը աշխարհի բանական 
լինելուց: Եթե տարբերակում ես՝ նախապատվություն տալով աշխարհի 
բանականությանը, ուրեմն նվազ ես արժևորում քոնը, բայց ինչպե՞ս 
կարող է քո բանականությունը նվազ լինել աշխարհի բանականու-
թյունից, եթե դրանք նույն են, քոնը՝ աշխարհինն է, աշխարհինը՝ քոնը: 

Պատասխանից հաճույք ստանալու հարցի մղվածությունը, ինչքան 
մտածական հանգամանքներ է ստեղծում, որպեսզի այդ հրաշալիորեն 
հաճելին իրագործվի, նույնքան մտածական հանգամանքներն են 
հաճուքով լուծումներ ծնում, որոնք, ըստ էության, այնքան էլ չեն 
հետաքրքրում «Աստվածների բնության մասին» զրույցի բռնված 
կերպարներին: Նրանց մտահոգողը մտածական հանգամանքներին 
տրվելն է և մտքի հաճելի ընթացքը: 

Ցիցերոնին ճանաչելը մեզ համար մտքի վայելք է, քանի որ 
բոլորիս մեջ էլ կա ցիցերոնականություն. ես կպաշպանեմ քո իրա-
վունքները, ազնիվ Արքիա՛ս, ոչ այն բանի համար, որ դու թույլ, կամ 
հզոր բանաստեղծ ես, այլ՝ որ այս պահին դու կարիք ունես 
պաշտպանության: Իբրև ճշմարտություն լավ ապացուցված կեղծիքը 
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ավելի ճշմարտություն է, քան իրական ճշմարտությունը, որ լավ 
ապացուցված չէ, թե ճշմարտություն է: 

«Եթե փիլիսոփաները գտնեին ճշմարտությունը, կշահագրգռվեի՞ն 
դրանով, քանզի նրանցից ո՞վ չգիտի, որ իր գտածը մյուսներից ավելի 
հիմնավոր չէ, բայց այն պաշպանում է, որովհետև իրենն է: Չկա մեկը, 
որ ճանաչելով ճշմարիտն ու կեղծը, ուրիշի գտած ճշմարտությունից 
չնախընտրի այն սուտը, որ ինքն է գտել: Որտե՞ղ է այն փիլիսոփան, որ 
իր փառքի համար գիտակցաբար չխաբի մարդկային ցեղը…» [Ռուսո, 
«Էմիլ…»]: 

Նույն է Ցիցերոնը նաև փիլիսոփայության մեջ ու հիմնավոր է այն, 
որ նրանում էկլեկտիզմի տարրեր են նկատել: Նա փիլիսոփայության 
«կողքին» է եղել, ոչ՝ նրա «մեջ», ու դա նրա հաղթանակն է, որովհետև, 
ովքեր փիլիսոփայության «մեջ» են եղել, հաճախ են ձախողվել 
սխեմատիզմից: Ցիցերոնը, երբ դեռ թույլ էր [և՛ ֆիզիկապես, և՛ 
հոգեպես] ու խիզախում էր Ցիցերոն լինել, արդեն կանորոշված էր մի 
բարդույթով՝հաղթահարել իր տկար ձայնը, երևալ հզոր, ազդու, 
խարիզմային, երևալ մի դիմակով, ինչը ցանկալի էր, հակառակ իր 
թերաժեքության զգացումի, թե ո՞վ է ինքը, ինչքա՜ն չնչին է հույների 
գերազանցության առաջ: 

Հռետորությունը [Ցիցերոնի համար նաև փիլիսոփայությունը] լավ 
համոզելու արվեստ է, մնավանդ, երբ քեզ լսողները չեն ուզում համոզ-
վել, որ իրենց կյանքի իմաստը բնավ էլ «պատերազմի» մեջ չէ: Երբ 
խոսում էր Ցիցերոնը, հռոմեացիք նրա խոսքի մեջ նիրհող «պատե-
րազմ» էին լսում: Ու նրա ոճի «պատերազմն» էր, որ Կատիլինային 
հաղթեց՝թողնելով այն միֆը, թե Հանրապետության թշվառությունը 
ողորմածաբար տեղի կտա՝սրան ու սրա զինակիցներին ոչնչացնելով ու 
մի քանի դար ևս կհետաձգվի Հանրապետության կործանումը: 

Կատիլինայի դավադրության բացահայտման մեջ առաջինը լինելու 
մրցակցություն կար, այդ թվում՝ Լուկիոս Վետտիոսի, Քվինտոս Կուր-
իոսի և Ցիցերոնի միջև: Առաջին երկուսը Հուլիոս Կեսարին սենատի 
առաջ մեղադրում էին Կատիլինայի հետ կապ ունենալու մեջ: Կեսարը 
իր պաշտպանությունը հանձնեց Ցիցերոնին: Սենատը, որ սկզբից 
վստահում էր Կուրիոսի և Վետտիոսի հավաստումներին, թե առաջինը 
նրանք են դավադիրների մտադրության մասին իմացել, և պետական 
պարգև նշանակեց Կուրիոսին, վերջին պահին ապավինեց Ցիցերոնի 
վկայումներին՝ Կուրիոսին զրկելով պարգևից, իսկ Վետտիոսին խստա-
գույնս պատժելով Կեսարի դեմ զրպարտանքի համար, նախապատ-
վությունը, ի վերջո, տվեց Ցիցերոնին: 
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«Համոզելու արվեստին տիրապետում է նա, ով կարողանում է 
խոսելով ապացուցել, ապացուցելով հմայել, հմայելով համոզել» 
[«Հռետոր», գլուխ 3, 8]: Ցիցերոնը համոզեց սենատին, թե ինքն է 
Կատիլինայի դավադրության բացահայտողներից առաջինը, չնայած 
Կատիլինայի միֆը այդպես էլ մնաց՝ ո՞ւմ էր դա ձեռնտու անորոշության 
մեջ: Ցիցերոնի համար գլխավորը հմայելուց համոզելուն հասնելն էր, 
գրեթե պոետի պես, ողբերգակի ազդու ձայնով՝ ատտիկացի 
դերասաններից լավ մի այնպիսի խաղով, որ Պուբլիոս Սիրիացին 
կնախանձեր [«Հռետոր», 3, 8]: 

Ցիցերոնի խոսքի մեջ կեցվածքը իշխում է առանց հրամայելու, 
որովհետև այդ կեցվածքը նախատրամադրված էր ամբոխով -ամբոխը 
ինքն էր կեցվածք և ինքն էր ուզում հրամայված լինել Ցիցերոն լսելու: 
Կեցվածքը ինչպես-ն է, և ուրիշ հռետորների ու օրենսգետների պես 
Ցիցերոնը նույնպես այդ ինչպես-ի հնարամիտն է, ճարտարախոսելու 
Կեսարը: Նրան չհաջողվեց ռազմական արվեստում Կեսար 
լինել՝փոխհատուցվեց մի այլ ճակատամարտով՝ հռետորությամբ ու 
փիլիսոփայությամբ: Հռոմեացիք նրան լսելիս հողմաղաց էին դառնում 
ու պտտվում էին այն ուղղությամբ, ուր նա էր փչում: 

 
Այլ բան է, որ Ցիցերոնը կատարելության էր ձգտում, այլ բան է՝ 

իրականում նա ինչպիսին էր: 
Ռուսոն, ում համակիր հայացքից չի վրիպել Մոնտենը, մեջբերում է 

վերջինիս հիացական խոստովանքը առ Պլուտարքոս [«Էմիլ կամ…», 1, 
գիրք 4], որ սա ինչո՞ւ է Մոնտենի ամենասիրած պատմաբանը: 
Որովհետև Պլուտարքոսը շատերի պես չի նկարագրում արտաքին 
դեպքերը, այլ ներքին կյանքը՝ այն մանրուքները, ուր ասենք, Ցիցերոնի 
բնավորությունն է բացահայտվում: Եվ Պլուտարքոսի պես Ռուսոն էլ 
կարծում է [ճիշտ է կարծում], որ մարդու նկարագիրը չի երևում մեծ 
գծերի մեջ, ոչ էլ բնավորությունը՝մեծ գործերում, մանրուքների մեջ է 
դրսևորվում բնավորությունը…: 

«Ներքին կյանքի» նկարագրության պարագայում սա մասամբ է 
ճիշտ Պլուտարքոսի մոտ, քանի որ նա որպես կենսագիր ոչ պակաս է 
արտաքին դեպքեր նկարագրում, թեկուզ նույն Ցիցերոնի և 
Դեմոսթենեսի «զուգահեռներում»: Կասիրերը մանրուքները, հետևապես 
այդ մանրուքներում Ցիցերոն մարդուն իր առավելություններով ու 
թերություններով լավ ըմբռնելու համար, խորհուրդ է տալիս նրա 
ամենաանձնական «պահոցները» քրքրել, ընդհուպ իր դստեր՝ Տուլլային 
և մտերիմներին հղած նամակները: Սա էլ, կարծում եմ, մասամբ է 
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նպաստավոր բուն Ցիցերոնին ճանաչելու համար: Նա կմնա թաքնված:  
Ն ա  ա ս ա ց: Ես միայն սա գիտեմ: 

Գայոս Ավրելիոս Կոտտան՝ Ցիցերոնի «դերերից» մեկը, «Աստ-
վածների բնության մասին» երկում «գործող անձ», հակաճառելով 
Քվինտոս Լուցիլիոս Բալբոսին [հույն Արիստոկրեոնին], որ Ցիցերոնի 
ստոիկյան «դերն» է նույն աշխատությունում, և Բալբոսը որպես ստոիկ 
պաշտպանում էր համաշխարհային ներդաշնակությունը, [ինքնա-
հակասումի համաձայն՝ տրակտատի 2-րդ գրքում Ցիցերոնը անցնում է 
համաշխարհային այդ «կարգի» կողմը] լրջախոհ հետևողականությամբ 
այս Կոտտան հանգում է մի փաստի, որ ընդդիմախոսը հենց այնպես 
շրջանցել չէր կարող: «Տաճարում,– ասում է նա,– պատվարժան Բալբոս, 
կա խոնարհման պատ, որի վրա քրմերը երախտիքի խոսքեր են 
հավերժացնում ի փառս աստվածների, որ ահեղ փոթորիկներից փրկել 
են ծովագնացներին: Իսկ ինչո՞ւ,– տարակուսում է Գայոս Ավրելիոս 
Կոտտան,– տաճարներում չեն կանգնեցնում ծովում խեղդվածների 
հուշատախտակ, որոնց աստվածները չեն բարեհաճել փրկել [ դրվագի 
մի այլ տարբերակում, որ մեջբերվում է Դիագոր Անաստվածի հետ 
կապված, Կոտտայի պատասխանի հանգույն պատասխան է տալիս 
Դիագորը, 3-րդ գիրք, 37]: 

Եթե ինձ ասեին՝ կրոնական հակասությունները լեզու են գտել 
իրար հետ, ու մի բան էլ ես պետք է այդ հաշտությունը չափազանցված 
ներկայացնեմ, թե հակասական ոչինչ չի մնացել հավատքի շուրջ 
վեճերում, ես դա կանեի, և ինչքան պետք է, կուռճացնեի կրոնական 
հարցերի ենթադրյալ լուծումը, բացի այս մեկից, որ ներքին, կարծես թե, 
երեխայական չարությամբ ուրախ եմ, որ լուծում չունի: Եկեղեցիներում 
խոնարհման պատերին կողկիպ ինչո՞ւ չկան լացի պատեր, որին գրված 
լինեին, ասենք, նրանց անունները, որոնք չփրկվեցին բնական և ոչ 
բնական աղետներից: Կոտտայի հարցի նույն տհաճությունը ես 
պատճառել եմ ինձ ծանոթ կրոնավորներին՝ ոչ մի նորմալ պատասխան 
չստանալով նրանցից: 

Ինչպե՞ս կարող է մի որովայնագետ-գուշակ, որ զոհաբերված կեն-
դանու լյարդով է կանխատեսումներ անում, առանց ծիծաղը զսպելու 
նայել մի ուրիշ փորոտիք նայողի աչքերի մեջ,– զարմանում է Ցիցերոնը: 

Բայց ինչպես նշում են հետազոտողները, տրակտատի մի այլ 
հատվածում, նույն Մարկոս Տուլլիոսը խորհուրդ է տալիս սրբորեն 
հետևել ավանդված հավատալիքներին: 

Ուզում ե՞ք հակասական լինել ու մնալ հետաքրքիր, հետևե՛ք Ցիցե-
րոնին: Նրա «խառնաշփոթություններից» [նա, որ ուզում էր «շփոթից» 
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մաքրել աստվածների բնության մասին իր ժամանակի պատկե-
րացումները] շատերը գլուխ չեն հանել: Պատճառը ցիցերոնյան դիմակն 
է: Դիմակը վեճ է: Այս «լսարաններ սանձահարողի» վիճասիրությունը ոչ 
այնքան հռետոր լինելուց է, ինչքան իր դիմափոխությունից: 

Ներքին մեկ դիմառություն արտաքին բազմադիմության ցուցա-
դրանքով: Մեզ մոլորեցնող պատրանքի հիմքը սոցիալապես հագեցած 
այդ մեկ դիմակի մեջ է, որքանով դիմակը վեճ է: Այն, որ ինտրիգ է, նաև 
վեճ է: Կարծիքների անխուսափելի հակադրությամբ մեկ դիմակի 
«ինքնահնարից» դեպի փիլիսոփայական վեճերում կոնտրաստային 
հնարավորությունների բացահայտում: Երբ և՛ նոր ակադեմիական 
Գայոս Ավրելիոս Կոտտա ես, և՛ ստոիկ Քվինտոս Լուցիլիոս Բալբոս, և՛ 
էպիկուրական Գայոս Վելլեոս: Ու այսուհանդերձ մնում ես Ցիցերոն: 

Այստեղ ճշմարտությունը վատ միջնորդ է, ու ճշմարտության 
անունից խոսողը վատ դռնապան, որ հավասար պատճառաբանմամբ 
մուտքի իրավունք չի տալիս՝ իր և արտաքին աշխարհի միջև դեգերող 
դիմակներին՝մասնակից լինեն մի մեծ պարահանդեսի, որի 
նախակատարը բանականության մեջ է և ինքը բանականությունն է: 

Զրուցակիցներից ոչ ոք չի ժխտում աստվածների գոյությունը, այն 
որ՝  նրանք կան: Այլ՝ համոզի՛ր, որ նրանք կան:Խոսի՛ր, և ես կասեմ՝ 
ինչքանո՞վ քո խոսքի մեջ աստվածներ են խոսում: 3-րդ գրքի 9-րդում 
այլ բան է Ցիցերոնը պնդում, թե ապացուցողականությունը աստ-
վածների ինքնաակնհայտությունը արժեզրկում է: Փիլիսոփայելով 
կարող ես ապացուցել Աստծո գոյությունը, կամ չգոյությունը: Բուն 
հավատքը ապացույցների կարիք չունի: Հավատքի ապրիորիզմը: 

 
2 

 
Նա ասաց:  
 Հունարենի գերազանցության առաջ լատիներենի համեստու-

թյունից բողոքող Ցիցերոնը չէ՞ր հիշում լատին ի՜նչ հռետորների ու 
ճարտասացների մոտ է աշակերտել: Բայց ուսուցիչ ունենալու 
լայնախոհությունը չի արդարացնում իրեն, երբ աշակերտ լինելով, 
միաժամանակ, ինքդ քո և՛ ուսուցիչը, և՛ աշակերտը չես:  

Քիրոնը Աքիլլես էր, Աքիլլեսը Քիրոն էր, երբ նրանք հանդիպեցին, 
որպես ուսուցիչ և աշակերտ,– ուսուցանել էր մի ժամանակ բանաստեղծ 
Արքիասը Ցիցերոնին: Ստեղծագործելը կարելի է բնորոշել, որպես 
յուրացման մի պրոցես, երբ ուսուցիչն ու աշակերտը ձուլված են քո 
մեջ,– ասվում է նաև նորագույն ժամանակներում: 
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Կայսերությունը պահանջում էր լատիներենի վսեմություն, սլացք, 
հանդգնություն, կայսերական պլաստիկա, ու եթե ձուլված չլինեին 
Ցիցերոնի մեջ ուսուցիչն ու աշակերտը, նա կբավարարվեր իր նախորդ 
լատին հռետորներով: 

Հռետորությունը զենք է: Հռետորական արվեստը կայսերության 
զենք է: «Կենսական տարածություններ» զավթելու համար պետք է 
համոզել: Համոզելու համար պետք ազդել: Ազդելու համար ոճ է պետք: 
Կայսերազուրկ ազգերը հռետորական արվեստից հեռու են եղել: 
Ցիցերոն են ուսումնասիրել հետցիցերոնյան դարերրի գրեթե բոլոր 
տիրանները մինչև Ստալին [ սրա մի քանի «գրվածքներում» առանձ-
նանում է հատկապես հարցի ռիթմը, հռետորիկ հարց տալու տեմպն ու 
հարակրկնությունը, թերևս սա ու ոչ ավելի հիշատակելու բան…]: 
«Հռոմեական ոգու սահմանները ընդարձակողը» [որ Ցիցերոնն էր ըստ 
Հուլիոս Կեսարի] հռոմեական տիրապետության սահմանները ընդար-
ձակողն է [որ ինքը՝Հուլիոս Կեսարը դարձավ «ըստ» ցիցերոնյան ոգու]: 

Ցիցերոնը վսեմ [երբ առաջ է նայում դեպի հառնող Քրիստոսը], և 
մոլեռանդ [երբ ետ է նայում դեպի մեռնող Յուպիտեր-Զևսը]: 

Նա ասաց - Ipse dixit: Հեղինակությունը վտանգավոր է, երբ քեզ 
սահմանափակում է՝ նա ասաց-ով, որ ենթադրում է դիմակ: 
Հեղինակությունը «կտակ» է: Եթե նա ասում է, ուրեմն, ճշմարտություն է 
ասում: Ճշմարտություն է «կտակել», մի որևէ կուռքի «կտակ»: Ու դուք 
պատճառ չունեք ինձ չհավատալու: Չե՞ք հավատում իմ ճշմար-
տությանը, ես կբացեմ ինչ-որ հեղինակության «կտակ», և դուք 
կհավատաք: Նա ասաց-ը նաև պանտոմիմ է ենթադրում, որքանով 
պանտոմիմը պատմում է այն, ինչ նա ասաց: Հռոմը Հունաստանի 
պանտոմիմն է՝պանտոմիմային դիմակը: Ցիցերոնը դիմակ է, արտիստ: 
Մի ողջ մշակույթ կարող է պանտոմիմ լինել: Պանտոմիմը ազատ է նա 
ասաց-ի մեկնաբանության մեջ: Պանտոմիմը ազատություն է՝ հեգնանք, 
ողբերգազավեշտ, ծաղրանմանակում, իրերի անձնավորում, չափա-
զանցում, փոխանվանում և այլն: Նա «մուջքի» արտիստականությունն է: 
Պանտոմիմին «խոսքը» ուղեկցում է այնպես, ինչպես համր շարժա-
նկարում սուբտիտրը [ենթագիրը]: 

Սուբտիտրը ընդգծվածք է պարադոքսորեն, երբ «համրը» չի 
խոսում, այլ սուբտիտրավորվում է: Ավելի խոսուն է դառնում, ավելի է 
ընդգծվում նրա «խոսունակությունը»: Այլ կերպ ասած, Ցիցերոնի 
պանտոմիմը ոչ թե նվազեցնում է խոսքի նշանակությունը, այլ 
հակառակը, հասցնում է ծայրահեղության: Պանտոմիմը իր համ-
րությամբ ավելի տեքստ է, քան հռետորական տեքստը, եթե այն 
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զրկված է միմիկայից: Միմիկան մի տեքստ է, որ հռետորությունը, 
ճառախոսությունը դարձնում է ճակատագրական: Ցիցերոնը Միլոնի 
դատը պարտվեց, որովհետև ամբոխը խանգարեց նրան «խաղալ»: 
Նրա մի դիմախաղից, մի ժեստից, մի «կեցվածքից» կարող էր 
կախված լինել իր պաշտպանյալի ճակատագիրը: Ռոսցիոսը՝ 
Ցիցերոնին դերասանական արվեստի ուսուցանողը [մյուսը՝ ողբերգակ 
Եզոպոսն էր, «Համեմատական կենսագրություններ», «Ցիցերոն», 5, 
Պլուտարքոս], ում հետո Ցիցերոնը պաշտպանեց [«Ի պաշտ-
պանություն Ռոսցեոսի» ճառը] դրամանենգության մեղադրանքից, 
ուսուցանում էր. մարմինը, որպեսզի նմանակի Աերոպեի դավաճա-
նությունը, շատ թանկ է վճարում, բայց այն գինը, որ ունի դիմախաղը 
[միմիկան], որպեսզի նմանակի Աերոպեի դավաճանությունը, անգամ 
ինքը՝ մարմինը չունի: 

Ցիցերոնի իրավական իմացությունը, ինչքան էլ հզոր լիներ, 
իրենից ոչ պակաս օրենսգետներին կպարտվեր, եթե ճարտասա-
նությունից բացի, նա մեծ վարպետ չլիներ պանտոմիմի: Դիմակը այն 
դեպքում չէ, երբ մաշկիդ անպաշտպանվածությունը իր վրա «հագուստ» 
ունի, այլ երբ ջնջվում է սահմանը իրական դեմքի և դիմակի: Այս 
դեպքում էր, երբ Ցիցերոնը դադարում էր «խաղալ»: Եթե արտիստիզմը 
մի տոկոսով անգամ զիջում է դերասանությանը [երկերեսությանը], 
վերջինս տնօրինում է մարդուն հարյուր տոկոսով: Ցանկացած դիմակ 
սահուն է, այն կարող է սահել ու ընկնել դեմքի վրայից, եթե ներքին 
դիմախաղությունը չի ուղեկցում դիմակին: 

Ցիցերոնը պանտոմիմի մեջ է՝ հույնին մնջախաղացնող: Հռոմեա-
կան մշակույթը նա ասաց-ն է, այս դեպքում՝ հույները ասացին: Ցիցե-
րոնի խոսքը [հռետորականությունը], որպես սուբտիտր, իր լարված 
զգացմունքայնության բեռնաթափումն է, թեթևացումը, պանտոմիմային 
ապրումի թերի թարգմանություն: Հետևելով Ցիցերոնի ճառերին, 
ատենախոսություններին, փիլիսոփայական խոհերին, կարելի է ասել՝ 
նա բողոքել է խոսքի ետևում մնացած-մնացորդված հույզից, որ չի 
կարող հոգեկան այն լարվածությամբ դրսևորել, ինչ ինքն է զգում այդ 
պահին՝ խոսքից այն կողմ: Բեմից հնչած խոսքը մնում է հույզի 
[թարգմանական] սուբտիտր: Դիմակ-Ցիցերոնը դիմում է իրեն, որ այդ 
դիմակի տակ կարողանա մնալ Ցիցերոն: Պանտոմիմը չդարձնել 
երկերեսություն, երբ կանգնած ես հռոմեական ատյանում, որպես 
իրավագետ ու պարտավոր ես ապավինել օրենքի քո իմացությանը, ոչ 
թե՝ նա ասաց խուսափողական վարքին: Այլ է Ցիցերոնը փիլիսո-
փայության մեջ, ունենալով բարձր իմացականություն հույների 
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փիլիսոփայական դպրոցներից, նա թաքնվում է դիմակի տակ՝ 
չկարողանալով ստեղծել սեփական ուսմունք: 

Նա ասաց-ը ինտրիգ է, ուր դիմակը ընդունում է իր պաշտպան-
վածության երաշխիքը, որ «նա» է: Բայց, եթե դրանով խլացվում է 
ինքնության պակասը, կարող է նաև չթաքցնել «նրա» հետ բախման մեջ 
լինելու նույն ինքնության ճիչը: Նա, ով հաշվի չի առնի սա, չի հասկանա 
Ցիցերոնին, երբ փիլիսոփան [որովհետև այս մասին խոսում է 
փիլիսոփայական իր երկում՝ «Աստվածների բնության մասին», Գլուխ 1, 
5-ում], բողոքում է պյութագորականների «մուրհակապաշտությունից», 
ովքեր տեղի-անտեղի անընդհատ դիմում են կուռքի «կտակածին», 
վազում են դեպի «կտակը»: Մեկը վճռել է իրենց փոխարեն, և իրենք 
ապացուցված են համարում այն, ինչում իրենց զրուցակիցները կարող 
են կասկած հայտնել՝ ինչո՞ւ է այդպես: Այդպես է, որովհետև նա ինքն է 
ասել: «Ինքը»՝ Պյութագորասն է: Հաճախ նույնիսկ,– ծաղրում է Ցիցե-
րոնը,– նրանք այնքան են «նախապյութագորասված», որ ապացույցի 
կարիք էլ չունեն, բավական է, որ ուսուցիչը ասել է: Ցիցերոնի դիմակը 
ինտրիգային է: Ավելին՝ հռետորությունը ինքնին ինտրիգային դիմակ է, 
ինչ գերազանցապես նկատվում է Ցիցերոնի «Ընդդեմ….» ճառերում: 

Մեր դրսի ու ներսի ես-երը մինչ համառում են, թե որտե՞ղ են 
պարտվում, որտե՞ղ են հաղթում՝ տրվելով իրենց բովանդակության 
արտածման [ դուրսը ներս է, ներսը՝ դուրս], մեզ այդ ընթացքում մի մեծ 
ազատություն է պարգևում դիմակը, որ «հագնելով» մենք դադարում 
ենք ձանձրացնել՝ ես ասացի սնափառությամբ, այլ ավելի ազնիվ խաղի 
ենք հակվում՝ նա ասաց: Քաղաքակրթությունները հանդիպում են 
[այստեղ՝ Հռոմը և Հունաստանը], երբ նրանցից մեկը ասում է՝ նա 
ասաց: 

«Աստվածները, երբ մտադրվում են մարդուն չարիք պատճառել, 
լավագույն միջոցը, քան մարդուն բանականությամբ օժտելն է, նրանք 
դժվար թե հնարեն», [Ցիցերոն, «О природе Богов», книга третья]: 

Հավատի բացարձակությունը մարդուն պետք չէ, նա դրանով 
կզրկեր իրեն ինչ-որ բան չճանաչելու ենթագիտակցական հաճույքից, 
կկորցներ իր սուբյեկտիվությունը՝ «ինքն իր հետ» լինելուց, երբ 
սուբյեկտի վերափոխման հրաշքը չի ապրվում՝ ճանաչումի մեջ 
անճանաչելիի միասնությամբ, երբ մեկը հաջորդում է մյուսին, կամ 
նախորդում, այնինչ մարդու համար բացարձակը այդ հավատի 
մետամորֆոզն է կամային ու ոչ կամային ցանկություններով: Ցիցերոնի 
ասույթը հայտնի արտահայտության [ աստվածները, երբ ուզում են 
պատժել մեկին, նրանից խլում են խելքը] վերափոխումը լինելով, 
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հաստատում է նման ըմբռնումի հիմքը՝ չբացառենք նաև հավատի 
խնդրում - աստվածները, եթե մտադրվեն մարդուն պատժել անհավա-
տությամբ, նրան կօժտեն բացարձակ հավատով: Ցիցերոնի «Աստված-
ների բնության մասին» տրակտատի երրորդ գրքի 28-րդ կետի սույն 
մտքի վերաձևակերպումն է Արթուր Քյոսթլերի դատողությունը՝ 
բանականությամբ մեր պատժված լինելու մասին: 

Վաստակե՞լ եմ ոչինչ չանելու իմ մասնավոր էպիկուրիզմը՝այն 
վերջնականը, ինչը ձեռք բերելու մեջ նույնիսկ աստվածները չեն 
կարողացել զսպել իրենց գայթակղությունը: Իմ ունենալիք երանյալ 
վիճակը իմ ոչմիբանչանելիությունն է, ինչը բացառելով աստվածների 
բնության մեջ, Ցիցերոնը կարծում էր նրանց փրկում է մեծ 
դժբախտությունից: Ստացվում է՝ դժբախտությունը շարժո՞ւմն է, և դուք 
վախենում եք, որ եթե աստվածները շարժվեն, բավական է սկսեն 
գործել, ինչ-որ բան անել, կդադարե՞ն երջանիկ լինել,– հարցնում է 
Բրուտոսին «Աստվածների բնության մասին» տրակտատի հեղինակը: 

Այո, պատկերացրեք, այո, Մարկոս Տուլլիոս, ես գոնե, այսուհետև, 
ոչինչ չանելու երանության նկատմամբ իմ հակումը ամբողջովին 
հատուցված կհամարեմ, եթե քո հեգնանքին արժանացած էպիկու-
րականների կողմը բռնելով հիշեցնեմ՝ պայծառ Բուդդան, ե՞րբ էր այդ 
երջանկությունը զգաց, մի՞թե այլ բան էր ուզում վաստակած լինել նա: 

Ցիցերոնի «սխալը» իր ճշմարտության մեջ է: Աստվածներին 
ոգիացնելով, զրկելով նրանց արտաքին ատրիբուտներից [Դու, – դիմում 
է նա զրուցակցին,– ասում ես, թե աստվածների մասին քո պատկե-
րացումները ունես: Որո՞նք են դրանք՝ այդ պատկերացումները, 
երևակայե՞լ Յուպիտեր, որ մորուք ունի, թե՞ Միներվա, որ զինված է: 
«Աստվածների բնության մասին», Գիրք 1, 36]: Քրիստոս-անձով, 
այնուամենայնիվ, նա վրիպեց, ինչքան էլ «նախաքրիստոնեացված» էին 
նրա գաղափարները [… ինքը Աստված անպատկերելի է 
մահկանացուներիս հայտանիշներով… Գիրք 1, 36]: Քրիստոսը և՛ մո-
րուք ուներ, և՛ «զինված» էր, երբ Տաճարը մաքրում էր վաշխառուներից: 

Անչափ մարդկայինը աստվածների բնույթի մեջ [հոմերոսյան 
«միսուարյունությունը»] Ցիցերոնին ծիծաղելի էր թվում, ու իր 
ոճահնարքների մի չար փայլով սրախոսում էր, թե ի՞նչ առնչություն 
կարող են ունենալ նման պատկերացումները «սրտի օրենքի» 
[Քրիստոսի «սրտի օրենքը» չէ՞] հետ, որ աստվածների մեջ 
ընդհանրական ոգի փնտրեն, «աներևույթի» մի վսեմություն, որ վեր է 
մարդկայինից, բայց որը պետք է տիպար լինի հողածինների 
նյութակերտվածքի համար: Հասա՞վ իր ավարտին հեթանոս 
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աստվածների այդ վերմարդկայնացումը, մի՞թե խանգարվեց նրանց վեհ 
հանգիստը Քրիստոսի գալուստով, որ ամենայն «միսուարյունությամբ» 
էր, ինչի դեմ կռվում էր Ցիցերոնը:  

Կային հռոմեական հավատքից ծագող ու «ցեղի» հավատքի 
հանգեցնող ծիսակարգերի պաշտոնական արարողաձևեր, որոնցից 
շեղումը Ցիցերոնը դիտում էր հռոմեացու քաղաքացիական պարտքի 
առաջ մեղանչում: Ծեսերի բարեխիղճ, ազնիվ և գերագույն քրմությամբ 
փոխանցված կարգը պահպանելը հռոմեացու բարոյականության 
վկայումն էր, որ առանց դրա կայլասերվեր բարբարոսական 
հավատալիքներով, ինչը հռոմեական տիրապետության քայքայման 
նախադեպ կդառնար: Հավատքը պետք է ծառայի Հռոմին, և նա, ով 
բարեպաշտությամբ է, հռոմեական կայսերության ապագայի հանդեպ 
հոգածությամբ է, ի՛ր, որպես ազնիվ, կարգին քաղաքացու կրոնական 
պարտքն է մատուցում, նա աստվածների հետ այդ հաղորդակցության 
ու շփումի մեջ դրսևորում է religio: 

Religio-ն կրոնը չէ, այն իմաստով, որ այժմ հասկանում ենք, այլ 
հավատալիքի կարգը պահելը հանուն Հռոմի վերուստ ընտրյալության: 
Religio-ն երախտագետ, խոնարհ, անշեղ քաղաքացիական վարքն է, 
զոհաբերական, կամ այլ ծիսային արարողություններում: 

Religio-ն չի բառափոխվում, չի փոխատեղվում, չի թարգմանվում 
նույն առանձնահատկությամբ, ինչպես հասկանում էին Ցիցերոնի 
հռոմեացիք: Նա չունի լեզվական-հասկացույթային համարժեքը, այլ 
ավելի շատ հակարժեքը: Դա «բարբարոսների» superstitio-ն է - այն, որ՝ 
հռոմեական չէ, օտար հավատալիք է, հետևաբար, սին հավատ է, սնա-
հավատություն է, նախապաշարմունք. նույնպես սրբազան է, բայց 
«բարբարոսային» է, ու լցված է formido-ով՝ չգիտակցված սարսափով 
վերերկրային ուժերի առաջ [Գիրք 2, 2-3, 8]: Հռոմեական religio-ն 
գիտակցված է՝բարոյական պարտականությամբ նախորոշվածը, որ 
պետք է ծառայի պետությանը՝ Հռոմի կայսրությանը: Superstitio-ի միակ 
հակապատկերը Հունաստանն է, միակը, ում Հռոմը ունկնդրում է: Նա 
ասաց: 

Սույն տրամախոսության մասնակիցները չորսն են. 1. Էպիկու-
րական Վելլեոսը, որ մարմնի ներկայությունն է [ թե ի՞նչ տեղ ունի 
«մարմինը» էպիկուրյան փիլիսոփայության մեջ, գիրք 1-ին, 26-ում է…. 
աստվածները ունեն ոչ թե մարմին, այլ մարմնի պես մի բան, ոչ թե 
արյուն, այլ արյան պես մի բան…որ նշանակում է «մարմնանմանի» 
անօտարելիություն նույնիսկ աստվածների բնության մեջ]: 2.ստոիկ 
Բալբոսը, որ պատասխան ժեստ է Վելլեոսին [Զենոն Կիպրոսացին 



241 
 

պատկերացումների ու մտածողության փոխհարաբերումը բացատրում 
էր միշտ դիմելով մի ժեստ-մետաֆորի՝ ձեռքի ափի ու մատների 
որոշակի ժեստիկուլյացիայով, տե՛ս, Ալեքսանդր Մեն, «Առաջին ստոիկ-
ները»]: 3.նոր-պլատոնական Կոտտան, որ շարժում-միմիկայի ներկա-
յությունն է [սա էլ պատասխան է Բալբոսի «աստվածներին», որ անշար-
ժության մեջ հայում են աշխարհը]: Եվ 4-րդ՝ ինքը Ցիցերոնը, որ Ձայնի 
բացակայությունն է: Մարմին: Ժեստ: Միմիկա: Բայց ի՞նչ է սա՝ այս 
Ձայնի բացակայությունը: Թատերաբեմը ի սկզբանե կարգավորված է: 
Այն բացվում է Ցիցերոնի Ձայնի բացակայական «ներմուծմամբ» [գիրք 
1, 1-17], որպեսզի նախերգակի մի քանի խոսք ասելով, թե ի՞նչ է 
սպասվում տրամախոսության ընթացքում, լռի մինչև իր վերջաբանը 
[գիրք 3, 94-95]: 

Էպիկուրական Վելլեոսի, ստոիկ Բալբոսի մեջտեղում կանգնած է 
նոր-պլատոնականը [կամ ինքը՝ Պլատոնը], որ Ցիցերոն-Կոտտայի 
շուրթերով խոսում է աստվածների բնույթից, վարք ու բարքից: Այս 
քառադեմ դրամատուրգիան հանգուցալուծվում է Կոտտայի եզրափակիչ 
ճառով, որ առաջին [էպիկուրական], երկրորդ [ստոիկյան] գրքերի 
քննադատական ամփոփումն է: 

Քառադեմ [հունական թատրոնի քառադեմ դիմակը, կամ քառա-
դեմ Յանուսը]. որովհետև ներկա է նաև Ձայնի «բացակայությունը»՝ մի 
այնպիսի բացակայություն, որ «խոսում է» Վելլեոսի [մարմնի], Բալբոսի 
[ժեստի] և Կոտտայի [շարժում-միմիկայի] դիմակներով: 

Երեքը խոսում են մեկի մեջ: Մեկը լռում է երեքի մեջ: Գլխավոր 
դեմքի՝ Ցիցերոնի «համրության» սուբտիտրներն են այս երեքի խոսքը: 
Խոսքը դիմակ է, որ դիմափոխվում է մեկից մյուսին անցնելով: Ու մեր 
յուրատեսակ կիսապանտոմիմայում ամենագայթակղեցնողը ոչ այնքան 
այն է, թե ի՞նչ են խոսում երեքը մեկի [Ցիցերոնի] մեջ, այլ թե այդ երեքի 
մեջ ի՞նչ է լռում Ցիցերոնը, որ ցույց տվեց փիլիսոփայական 
սինկրետիզը [համափոխառվածքների իր կառույցը] ինչպե՞ս կարելի է 
գրականությամբ նվաճել, որ ավելին լինի, քան փիլիսոփայությունը: 

Նկատե՞լ եք՝ Շեքսպիրի «Հուլիոս Կեսարում» Ցիցերոնը, ոչ միայն 
այդ պիեսում, այլև շեքսպիրյան անզուգական «կերպար-կերտվածք-
ներում» ամենադժգույններից է, ոչ տիպականացվածը, ոչ լիարյունը 
[«Ձայնի բացակայություն»]- դիմակ, որ այս առումով յուրատեսակ 
առանձնանում է մեծ դրամատուրգի մնացյալ շքեղ կերպարներից: 

Նա, ով դիմակների փոփոխ վերառումով իր սկեպտիցիզմն է 
ճշտում [հենց սկզբից էլ բացահայտ է սկեպտիկ Ցիցերոնը… 
կարծիքները այնքան են տարբեր ու հակասական, որ հնարավոր է 
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դրանք բոլորն էլ կեղծ են, ու նրանց մեջ մի միտք կարող է ճշմարիտ 
լինել [Գիրք 1, 2, …թե այս կարծիքներից ո՞ր մեկն է ճշմարիտ՝ Աստծո 
իմանալիքն է, «Թուսկուլանյան զրույցներ», 1, 11], ի՞նչ է, իրականում 
դեմք չունի՞: Ձևը, որով զուգակցվում են դեմքն ու անդիմությունը, իրոք, 
արտիստիզմի վերին աստիճան է, և նույնիսկ ապշեցնող, բայց հենց այս 
անհնարինության մեջ է ինքը՝ Ցիցերոնը: 

Գիրք 2-րդի 28-ում Վելլեոսին հիշեցվում է, թե մեզ, փաստորեն, 
հայտնի են աստվածների արտաքինը, նրանց «հագուստը», զարդա-
րանքներն ու ծագումնաբանությունը, ազգակցական հարաբերություն-
ները, և այդ ամենը վերագրվում է նրանց, որպեսզի նրանց դարձնեն 
ըստ պատկերի մարդկային ցեղի, ուրիշ ոչինչ: 

Մոդելը կոնկրետ արտաքինն է, և այդ արտաքինը ներկայացնելու 
կատարողական հնարավորություն: Գայոս Վելլեոսը՝ Ցիցերոնի, ասես 
թե, «աստվածների փայլը» մինչև վերջ բեմականացնելու «փորձի» մեջ 
[«փորձը»՝ Ցիցերոնի «Աստվածների բնության մասին» երկն է], 
էպիկուրական փիլիսոփայության կրողը՝ Թալեսից մինչև Դիոգենես 
Բաբելացի, նկարագրում է, թե ո՞ր փիլիսոփան ինչպե՞ս է 
պատկերացնում աստվածներին - և բոլորն էլ ակամա վերածվում են 
մոդելի՝ ինչքանով բացատրվում է, թե ի՞նչ են նրանք «հագել», 
ինչպիսի՞ն է նրանց «հագուստը», այլ կերպ ասած, ինչպիսի՞ն է նրանց 
ատրիբուտիկան: Թալես: Աստված է mens-ն է [միտք, մտածողություն], 
որի «հագուստը» ջուրն է: «Աստվածները մի՞թե չեն կարող առանց այդ 
«ջուր-մարմնի» ապրել, եթե նրանք բացարձակ mens-են,– զարմանում է 
Վելլեոսը: 

Նույնը կարելի է Անաքսամենի դեպքում կրկնել, որովհետև սա էլ 
օդն է համարում աստվածների «զգեստ», Պարմենիդեսը՝ «կրակե 
պսակը», Էմպեդոկլեսը՝ այդ տարերքները միասին, Կլեանֆեսը՝ ստոիկ 
Զենոնի աշակերտներից, «եթեր-երկնային հուրը», և ուրիշները՝ 
ջերմությունը, կամ հողը: 

Չմոդելավորված աստված՝ սովորական աստված է, որ կորցրել է 
իր և մարդու միջև դիստանցիան: Իսկ դիստանցիան կորցնելը ենթա-
դրում է գաղտնազերծում: Գաղտնազերծված աստված աստված չէ: 
Հետևապես, մոդելավորած «աստվածների» խնդիրը [թե՝ ի՞նչ հարդար-
վածք ունեն՝ «շքերթային» ձևավորում, ինչի շնորհիվ պիտի ուշա-
դրություն գրավեն հանրային մարդուն ներկայանալով] դիստանցիա 
պահելն է մոդելային բեմի [պոդիումի] վրա: 

Քրիստոսը չի խոսում Աստծո արտաքին ատրիբուտիկայից, նա չի 
ասում՝ Հայրը ջուրն է, օդը, կամ կրակը… 
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Սրբազան գործարքի երաշխավորը աստվածների կողմից 
նախախնամությունն է: Տարօրինակ չէ, որ նախախնամությունը 
[կանխասահմանվածը] առանձին աստվածությամբ չի մարմնավորված 
հույն դիցաբանության մեջ: Պրոնոյա-ով [նախասահմանվածով, 
կանխանշվածով], իբրև գալիքի մեկնության շնորհով, օժտված են եղել 
հույն աստվածների գերագույն մասը: Պրոնոյա-ն նրանց հավաքում է 
յանուսյան մեկ դիմակի մեջ, այո, հենց յանուսյան, որովհետև 
նախախնամություն աստվածությունը սիմվոլիկ կերպար է՝ մեկ 
հայացքով գալիք, մյուսով՝ անցյալ: Ստոիկները դեմ են նախա-
խնամությունը մեկ աստվածությամբ անհատականացնելուն: Երբ 
էպիկուրական Վելլեոսը հեգնում է ստոիկյան պատկերացումը […եթե 
ձեր պրոնոյա-ն նույնպիսի մի աստված է, ինչպես Պլատոնի աստ-
վածը… ապա ի՞նչու նրա ստեղծած աշխարհը մահկանացու է, ու ոչ 
հավերժ, որ Պլատոնի դեպքում է… գիրք 1, 8], ստոիկ Բալբոսի 
բացատրությունը չի ուշանում, թե պրոնոյա-ն պետք է ընկալել վերա-
ցարկված, իբրև նախամատերիական սկզբնապատճառի կանխասահ-
մանում [Գիրք 2, 73]. աստվածները այլ հոգս չունեն, քան հետևել, որ 
պրոնոյա-ն կենսագործի ի փառս մահկանացուների, և դա ամենևին էլ 
«պառավների պատմություն» չէ, ինչպես կարծում են էպիկուրա-
կանները: 

Պրոնոյա-ն միջնորդավորված է առաքինների [ ա ր ե տ է ] 
կողմից: Նրանք են կապը աստվածների ու մարդկանց միջև, որքանով 
նախախնամությունը ի փառս է, ոչ՝ ի չարե անբարյացակամություն 
մարդկանց ճակատագրի հանդեպ: Դա հենց ճակատագիրն է, ինչպես 
որոշ ստոիկներ մեկնաբանում էին: Դա հենց սերն է, բարձրագույն 
բարիքը, որ երկրային գործերի դրական նպատակադրումները չխա-
թարվեն, և ապացույց տան, որ անմահները սիրում են մահկանացու-
ներին, և սրանք բնավ էլ լքված չեն երկրի վրա՝ ենթակա անցողիկի ու 
ոչնչի ավերումների, պատահականության ու դիպվածի ողբերգակա-
նության – ու անաստվածությունը անմահների առաջ, հավատազուրկ 
թշվառությունը սկսում է, եթե կուզեք, նախախնամության հանդեպ 
թերհավատությունից: 

       
Բանալի բառեր. տրակտատ, դիմակ, աստված, հռետորական հարց, 
Ցիցերոն: 
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Манасе 
Цицерон или Маскарад в соответствии трактата  

“О природе богов” 
 

Резюме 
Статья рассматривает мировоззрение Цицерона, его стиль, искусство 

дискуссии, которая характеризует эпоху и культуру. 
 

Manase 
Cicero or Masquerade according to “About Nature of Gods” 

Treatise 
 

Summary 
The article discusses Cicero’s worldview, his style, art of debate, which 

characterizes the era and its culture. 
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 ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ 

ԵՐԱԶԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՈՒԼ 
ՑԵԼԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՈՐԾԵՐՈՒՄ 

 
Սյուրռեալիզմի բանաստեղծական պրակտիկային Պաուլ Ցելանը 

ծանոթանում է 1938թ. Ֆրանսիայում: 1939թ. Չեռնովից վերադարձած 
Ցելանը ոչ միայն անգիր գիտեր Անդրե Բրետոնի մի քանի բանաստեղ-
ծություններ, այլև հասցրել էր որոշ սյուրռեալիստական պատկերներ 
ներմուծել նաև սեփական պոեզիա: Ցելանի ռումինական շրջանը հա-
մընկնում է ռումինական ավանգարդի ակմեին. այստեղ կարելի է հիշա-
տակել այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են՝ Թյուդոր Արգեզին (1880-
1967), Տրիստան Ցարան (1896-1963) և Էժեն Իոնեսկոն (1912-1994): 
Սակայն չնայած ռումինացի հեղինակների հետ ունեցած սերտ կապե-
րին (նրանց թվում են նաև Պետրե Սոլոմոնը և Նինա Կասսիանը) և 
սյուրռեալիստական տեխնիկայի իյորացման փորձերին, սյուրռեալիզմի 
հանդեպ նրա վերաբերմունքը գլխավորապես քննադատական էր: Այն 
իր արտահայտությունն է ստանում Էդգար Ժընեի լիթոգրաֆներին 
նվիրված «Էդգար Ժընեն և երազը երազի մասին» էսսեում, որտեղ բա-
նաստեղծը քննախոսում է սյուրռեալիստական պատկերագրությունը: 
Ժընեն, որը ծնվել է Սաարբրյուքենում 1904թ., պատերազմից հետո 
դարձել էր Վիեննայի արվեստագետների առաջամարտիկը: Հենց նա է 
նկարազարդում Ցելանի առաջին ժողովածուն՝ «Աճյունասափորների 
ավազը» (1948): Էսսեում Ցելանը բանավիճում է սյուրռեալիզմի հիմնա-
րար պատկերացումների դեմ: Քննության նյութ են երազը և անգիտակ-
ցականը: Երազը ճեղքում է իրականության պատնեշը, ազատագրում է 
երևակայությունը, խոստանում և ուղեկցում է: Երազի շնորհիվ իրակա-
նությունը չի կարողանում պահպանել իր «ողջախոհությունը»: Երազնե-
րը իրականության վերքերն են (Traum-Trauma): Սակայն սյուրռեալիստ-
ների համոզմունքն, ըստ որի անգիտակցականը կարող է բացել նոր 
իրականություն՝ առավել խորը, առավել հարուստ և առավել ճշմարիտ, 
Ցելանի համոզմամբ հիմքում լիովին մետաֆիզիկական է: Սյուրռեա-
լիստների փնտրած «նախնականը» բոլորովին անպատմական ու ժա-
մանակազուրկ է: Սյուրռեալիզմը ցանկանում է գտնել քնած դշխուհու, 
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որի համար ժամանակը կանգ է առել: Դշխուհին մնացել է անհաղորդ ու 
ոչ ճշմարիտ: Սակայն ճշմարտությունը չի կարող չպատկանել ժամանա-
կի ընթացքին: Գոյության պատմականությունն ըստ Ցելանի անհրաժեշ-
տաբար հասնում է անգիտակցականի խորքերին և փոխում է դրանք: 
Անփոփոխ նախնականություն չկա: 

«Պատմականը ավելին է, քան հավելված, որը կցվում է եղածին, 
ավելին է, քան նախնական-իսկականի քիչ թե շատ վերհանգեցվող ատ-
րիբուտ, այն փոխում է այդ նախնական-իսկականի էությունը»1: 

Որպես բանաստեղծ Ցելանը կիսում է նոր և թարմ լեզու գտնելու 
սյուրռեալիստների մտահոգությունը: Հակասության կետը փնտրտուքի 
տարածքն է: Սյուրռեալիստը փնտրում է սխալ տեղում, քանզի պատմու-
թյամբ շերտավորված անգիտակցականի խորքերում նրա երազած լե-
զուն գոյություն չունի:  

«Ուրեմն ինչպե՞ս կարող է գոյանալ նորը, հետևաբար նաև՝ մաքու-
րը: Ոգու ամենահեռավոր ոլորտներից թող գան բառերն ու կերպարնե-
րը, պատկերներն ու ժեստերը՝ երազակերպ քողարկված և երազակերպ 
քողազերծված, և եթե իրենց մոլեգին շրջապտույտի մեջ դրանք հանդի-
պեն միմյանց և բորբոքվի հրաշալիի կայծը, ապա այդտեղ օտարը կա-
մուսնանա օտարագույնի հետ և այդժամ ես կնայեմ նոր լուսավորության 
աչքերի մեջ: Այդ լուսավորությունն ինձ միայն թվում է, քանզի թեպետ 
ես եմ այն կյանքի կոչել, այն բնակվում է իմ արթուն գիտակցության 
պատկերացումներից դուրս, նրա լույսը ցերեկային լույսը չէ և այն բնա-
կեցված է պատկերներով, որոնք ես ոչ թե վերաճանաչում, այլ ճանաչում 
եմ՝ տեսնելով առաջին անգամ»2:  

Հետևաբար երազը գործում է ոչ թե վերլուծաբար՝ պեղելով մոռաց-
ված նախնականությունը, այլ համադրաբար, ընդ որում՝ իր աշխատան-
քի մեջ ներգրավելով նաև գիտակցական ուժերը: Երազը պարզապես 
թույլ է տալիս նվաճել օտարի և օտարի (կամ օտարագույնի) միաձուլ-
ման կետը, այնտեղ, ուր տեղի է ունենում ցելանյան պոետոլոգիայի հա-
մար կարևորագույն խորհուրդը՝ հանդիպումը: Երազը պահպանում է 
բանաստեղծական լեզվի համար կարևորագույն պայմանը. իսկական 
հանդիպումը տեղի ունի, երբ միմյանց են հանդիպում օտարները: Ծա-
նոթներ հանդիպումը արվեստի տեսակետից միշտ անիմաստ է: Հետա-
գայում Ցելանը կխորացնի իր այս վաղ կռահումը: Բայց առաջին 

                                                 
1  Celan Paul, Edgar Jene und der Traum vom Traume, in: Der Meridian und andere 

Prosa, Frankfurt am Main, 2002, S. 9. 
2  Նշվ. աշխ. էջ 11: 
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անգամ կատարելապես օտար տարրերի հանդիպման սկզբունքն իր 
գործադրումն ու արտահայտությունն է ստանում «Աճյունասափորների 
ավազը» ժողովածուում, որն, ինչպես նշվեց, նկարազարդել է հենց Էդ-
գար Ժընեն:  

Գերմանականն այստեղ հառնում է որպես հակաբանաստեղծա-
կան և հակահրեական (ինչպես ցույց կտա Մարինա Ցվետաևայի բա-
նաստեղծությունից վերցված և «Ոչ ոքի» շարքում որպես բնաբան օգ-
տագործված տողը՝ «Բոլոր բանաստեղծները հրեաներ են», հրեականը 
համընկնում է բանաստեղծականի հետ): Երկուսն էլ՝ թե՛ բանաստեղծու-
թյունը, թե՛ հրեան գերմաներենի օտարն են: Երկուսն էլ սոսկ փոխաբե-
րություն են՝ վերացարկված ու վերացած. դրանց պակասում է սեփա-
կան ձայնը: Ցելանը ամենուր գործ ունի գերմանականությամբ ներծծ-
ված երազի աշխարհի հետ: Դա գերմաներեն լեզուն է: Այն լեցուն է փո-
խաբերման ծրագրերով, ահա ինչու, որպեսզի եզակին, խորթը, հրեա-
կանը և բանաստեղծականը հնչեն, այն հարկավոր է դարձնել կատարե-
լապես իդիոմատիկ: Իդիոման տարածքն է, որտեղ լսելի է դառնում ան-
կրկնելի ձայնը, այն մեկը, որ գոյանում է հիմա և այստեղ, չի փոխաբեր-
վում: Գերմանական լեզվագիտակցության խորքերից դուրս է գալիս 
հրեական չգիտակված ու օտար իդիոմատիկ ձայնը: Հարկ է հասկանալ, 
որ բանասեղծությունը ոչ թե ինչ-որ բան փոխաբերում է, այլ ինչ-որ բան 
ազատագրում է փոխաբերության փլուզման կետում: Այն հնչում է, երբ 
դադարում է փոխաբերել, երբ արտահայտում է լոկ ինքն իրեն և երբ 
կտրում է բոլոր կապերը այսպես կոչված փոխաբերելիների հետ, որոնք 
կուզեին կպչել ու կառչել իրենից:  

 
Traumbesitz 
So leg das Laub zusammen mit den Seelen.  
Schwing leicht den Hammer und verhúll das Angesicht. 
Krön mit den Schlagen, die dem Herzen fehlen, 
den Ritter, der mit fernen Mühlen ficht. 
 
Es sind nur Wolken, die er nicht ertrug.  
Doch klirrt sein Herz von einem Engelsschritte.  
Ich kranze leise, was er nicht zerschlug:  
Die rote Schranke und die schwarze Mitte.1 
 

                                                 
1  Celan Paul, Die Gedichte, Frankfurt am Main, 2005, S. 13. 
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Երազի տիրույթ 
Դիր այդպես տերևը հոգիների հետ միասին:  
Ճոճիր թեթևորեն մուրճը և դեմքը ծածկիր: 
Սրտից վրիպող հարվածներով պսակիր 
Հեռավոր հողմաղացը գրոհող ասպետին: 
 
Նա չդիմացավ միայն ամպերին: 
Բայց շաչում էր սիրտը հրեշատակի քայլերից: 
Ես պսակում եմ կամացուկ նրա փշրածը՝ 
Կարմիր շրջանակը և սև կենտրոնը: 

  (Տողացի թարգմանությունը՝ Ս. Ստեփանյանի) 
  
Ամեն բան երազի տարածքում է: Խելագարության քողի տակ առն-

ված Դոն Կիխոտը երազի կենտրոնում է և միաժամանակ՝ իրականու-
թյան սահմանի վրա: Տերևը և հոգին, որոնք պիտի դրվեն միմյանց կող-
քի, սկզբնապես միմյանց կողքի չեն և ուրեմն հակադրված են: Բանաս-
տեղծությունը պիտի որսա դրանց ընդհանրությունը և կապակցի երազն 
ու իրականությունը: Մուրճի հարվածները գործ ունեն որոշակի անա-
վարտության հետ և միտված են ավարտունության, սակայն պայմանով, 
որ ասպետի դեմքը, այսինքն՝ նրա տեսադաշտը կլինի փակ, և հարված-
ները չեն դիպչի սրտին: Այդ դեպքում միայն նա կարող է գրոհել հողմա-
ղացը և պաշտպանված մնալ դրա իրականությունից, քանի որ, եթե 
հողմաղացը սոսկ հողմաղաց է, ասպետականությունը Դոն Կիխոտի 
մեջ կորցնում է իր հիմքերը: Երազը պահում է դրանք: Երկրորդ տան 
առաջին տողում խոսվում է ամպերի մասին, որոնց ասպետը չի կարո-
ղացել դիմանալ: Բանաստեղծության վաղ տարբերակում Ցելանը օգ-
տագործել է «Ամպերը մոլորեցրին նրան» արտահայտությունը: Ամպերի 
դեմ ասպետն անպաշտպան է: Դրանք մշուշում են նրա բանականու-
թյունը, այնպես որ, ամպերից իջնող հրեշտակի քայլերը շարունակա-
կան հուզմունքի մեջ են պահում նրա սիրտը. նա չի կարողանում տար-
բերել մահվան և կյանքի հրեշտակներին ճիշտ այնպես, ինչպես չի կա-
րողանում տարբերել երազն ու իրականությունը, քանի որ ինքը երազում 
է: Վերջին տողի կարմիր շրջանակը և սև կենտրոնը ուղղակիորեն հղում 
են կակաչի պատկերին, որը մեկ անգամ չէ, որ հանդիպում է «Աճյունա-
սափորների ավազում» և բացի այդ տվյալ ժողովածուի երկրորդ շարքի, 
ինչպես նաև բանաստեղծի հաջորդ ժողովածուի վերնագիրն է: Չտրվե-
լով այստեղ կակաչի լեզվական պատկերի քննությանը՝ նշենք միայն, որ 
կակաչը կապված է հիշողության հետ: Հիշողությունը հակադրված է 
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երազին, քանի որ հիշողության գիրկն ընկնելը և երազի գրկում հայտն-
վելը միանգամայն տարբեր ու նույնիսկ հակադիր բաներ են: Կակաչը չի 
կառուցում մետաֆոր, մանավանդ որ հղումը կակաչին («կարմիր շրջա-
նակը և սև կենտրոնը»), մնում է անորոշ ու անավարտ նախապատկերի 
մակարդակի վրա: Հավանաբար Դոն Կիխոտը առավել չափով կարող է 
բացատրել կակաչի պատկերը, քան կակաչի պատկերը Դոն Կիխոտին: 
Սերվանտեսը կոչում է իր հերոսին տխուր պատկերի ասպետ, քանի որ 
մելամաղձոտությունը նրա էությունն է: Դոն Կիխոտն ունի մելամաղձոտ 
սիրտ, այսինքն՝ սև սիրտ: Մելամաղձոտությունը ստիպում է նրան խճճ-
վել ամպերի մեջ, կորցնել բանականությունը, բնակվել երազի մեջ և 
կռիվ տալ իրականությանը՝ նախապես վերածելով այն ցնորքի ու երա-
զի: Սակայն մելամաղձոտությունը չի դադարում լինել նրա անձի կենտ-
րոնը անգամ այն բանից հետո, երբ նա վերագտնում է իր ողջախոհու-
թյունը: Մելամաղձոտությունը այն էականն է, որ անփոփոխ է մնում ինչ-
պես երազի, այնպես էլ իրականության մեջ: Նշենք, որ մուրճի հարված-
ները, որոնք պիտի վրիպեն հողմաղացը գրոհող ասպետի սրտից, քանի 
որ իրականության հարվածներն են, շարունակում են վրիպել նաև այն 
ժամանակ, երբ վերածվում են երազի ու ցնորքի հարվածների, որոնցից 
նրան պաշտպանում է ապաքինված բանականությունը: Սիրտը մնում է 
սև: Մելամաղձոտությունը այն անձեռնմխելին է, որին չեն դիպչում և 
որը չեն ճանաչում ո՛չ երազի, ո՛չ էլ իրականության միջոցները: Սրտի 
մելամաղձոտության համար դրանք երկրորդական են, սրտի կենտրոնը 
վեր է դրանցից և կարողանում է բաղադրել դրանք, փոխանցել ու հա-
մադրել որպես արդեն ոչ տարասեռ իրողություններ, թեպետ, իհարկե, 
դրանք և՛ տարասեռ են, և՛ հակադիր, օտար և անգամ օտարագույն: 
Դոն Կիխոտը կարող է երազի կենտրոնում հայտնվել ու երազել մի-
միայն իրականության կենտրոնում հայտնվելու դեպքում: Ծաղկեպսակի 
թերթիկը և հոգին, այսինքն՝ սև միջուկ-կենտրոնը, հակադրվում են ինչ-
որ բան ցույց տալու և միաժամանակ ինչ-որ բան թաքցնելու իրենց ընդ-
հանուր որակի շնորհիվ: Փնտրելով երազի հատակը, Ցելանը հասնում է 
սև կենտրոնին, բայց սև կենտրոնը նույնիսկ իրականության հատակը 
չէ: Հոգին թաքցնում է, ծաղկի թերթիկները ցույց են տալիս: Բայց 
դրանք ցույց են տալիս այն, ինչը թաքնվում է: Երազը ցույց է տալիս 
իրականության թաքուստը, իրականությունը՝ երազի թաքուստը. բա-
նաստեղծությունը ցույց է տալիս այդ հանդիպակաց շարժումը:  

Նույն ժողովածուի «Կակաչ» բանաստեղծության վերջին երկու 
տներում հակադրության այս իրավիճակը սահմանվում է առավել 
թանձր գծերով: 
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Du musst der Pracht des heissen Mohns vertrauen,  
der stolz verschwendet, was der Sommer bot,  
und lebt, dass er am Bogen deiner Brauen  
errՊt, ob deine Seele träumt im Rot. 
 
Er fürchtet nur, wenn seine Flammen fallen,  
weil ihn der Hauch der Garten seltsam schreckt,  
dass er dem Aug der süssesten von allen  
sein Herz, das Schwarz von schwermut ist, entdeckt.1 
 
Դու պիտի վստահես բորբ կակաչի շքեղությանը, 
որը հպարտորեն ապրում և շռայլում է ամռան 
շնորհը, քանզի քո հոնքերի աղեղից իմացավ,  
որ քո հոգին երազում է կարմրի մեջ: 
 
Նա միայն վախենում է, որ երբ կորցնի իր բոցը,  
այգու սարսափազդու քամիներից,  
բոլորից թանկ մեկի աչքին կբացի իր սիրտը, 
որը սև է մելամաղձից: 
 
 Վստահել կակաչին նշանակում է խուսափել այն վախից, որով 

համակված է ինքը կակաչը: Կակաչը վախենում է բացել իր սիրտը, որը 
թաքնված է բորբ թերթիկների բոցի տակ: Նրա սիրտը սև է մելամաղ-
ձից: Սակայն գիտենալով սեփական սիրտը՝ կակաչը դիտորդի սև հոն-
քերից իմանում է նրա երազանքի կարմրի մասին: Կակաչի մեջ երա-
զանքը առերևույթ է, սիրտը՝ թաքնված, մարդու դեպքում երազանքը 
թաքնված է, սիրտը՝ առերևույթ: Երազի մեջ պրոյեկտված է իրականու-
թյունը, իրականության մեջ՝ երազը, կակաչի մեջ՝ մարդկայինը, մարդ-
կայինի մեջ՝ կակաչը: Բայց այդ պրոյեկցիաները փոխաբերություններ 
կամ պատկերներ չեն, այն իմաստով, որ կակաչը վերարտադրում է 
մարդուն կամ՝ հակառակը: Դրանք փոխներթափանցված են իրար շա-
րունակելու և ամբողջացնելու իմաստով: 

Սիրահարները իրենց մաշկի վրա են ճանաչում, թե ինչպես է երա-
զը ամբողջացնում իրականությունը և ինչպես է իրականությունը հիմք 
տալիս երազին:  

 

                                                 
1  Celan Paul, Die Gedichte, S. 15. 
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Schlaflied 
Über die Ferne der finsteren Fluren  
hebt mich mein Stern in dein schwärmendes Blut.  
Nicht mehr am Weh, das wir beide erfuhren,  
rätselt, der leicht in der Dämmerung ruht. 
 
Wie soll er, Süsse, dich betten und wiegen,  
dass seine Seele das Schlummerlied krönt?  
Nirgends, wo Traum ist und Liebende liegen,  
hat je ein Schwigen so seltsam getönt. 
 
Nun, wenn nur Wimpern die Stunden begrenzen,  
tut sich das Leben der Dunkelheit kund.  
Schliesse, Geliebte, die Augen, die glänzen.  
Nichts mehr sei Welt als dein schimmernder Mund.1 
 
Օրորոցային 
Մթին դաշտերից վեր հանեց ինձ իմ աստղը 
քո անրջող-երազող արյան մեջ: Այլևս մեր երկուսի իմացած ցավի 

մեջ  
չդարձավ հանելուկ, մթնշաղի մեջ խաղաղվեց: 
 
Քաղցրիկս, նա քեզ ինչպե՞ս անկողին դնի և օրորի, 
եթե նա իր հոգով է պսակում օրորոցայինը: 
Այնտեղ ուր երազ կա և սիրահարներ, 
Լռությունը երբեք չի հնչել այսքան տարօրինակ: 
 
Արդ, եթե թարթիչներն են սահմանում ժամերը, 
կյանքը իրազեկ է դառնում խավարին: 
Փակիր, սիրելիս, աչքերդ, որ փայլում են:  
Աշխարհն այլ բան չէ, քան քո շողացող բերանը: 
 
Այստեղ նույնպես առկա է երազի և իրականության անհրաժեշտ 

փոխներթափանցվածությունը, որը հաստատվել է «Էդգար Ժնեն կամ 
երազ երազի մասին» էսսեում: Հանգուցային է «Քաղցրիկս, քեզ ինչպե՞ս 
անկողին դնի և օրորի/ եթե նա հոգով է պսակում օրորոցայինը» տողը: 

                                                 
1  Celan Paul, Die Gedichte, S. 14. 
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Նա, ով պիտի ճանապարհ դնի սիրելիին երազի աշխարհ, չի կարող 
անել դա, եթե ինքը երազի աշխարհում է: Նա կարող է օրորոցային եր-
գել և անկողին դնել լոկ պայմանով, որ ինքն արթուն է և իրականության 
մեջ է: Սիրելին քնում է, երբ սիրահարը օրորոցային է ասում նրան և իր 
արթնությամբ հիմք է դառնում սիրելիի քնի համար: Սիրահարի աստղը 
մուտք է գործում սիրելիի երազող արյան մեջ, այլևս ոչ թե բաժանման 
ցավի մեջ, որը նրանք երկուսն էլ գիտեն, այսինքն՝ երբ երկուսն էլ ար-
թուն են, այլ խաղաղվում է մթնշաղի մեջ, այսինքն՝ այն ժամանակ, երբ 
նրանք բաժանվում են: Օրորոցայինը սիրո ցեզուրան է, որը միավորում 
է սիրահարներին՝ հատելով նրանց, քնացնելով մեկին, գցելով նրան 
երազի գիրկը, իսկ մյուսին ստիպելով երգել: Սիրահարին անհրաժեշտ է 
սիրելին, երազին՝ օրորոցայինը, իսկ օրորոցայինին՝ երգող սիրահարի 
արթնությունը: Նա, ով քնացնում է, ոչինչ չի թելադրում, ոչինչ չի փաթա-
թում: Նա պահապան է, բայց… երազի, երևակայության… Ինչ-որ բան 
պսակվում է, և, սակայն, ինքը բաց է մնում: Այս գիծը առավել որոշ հն-
չողություն կստանա «Ոչ ոքի վարդ» ժողովածուի “Radix, Matrix” բանաս-
տեղծության մեջ, որտեղ պսակում է հենց անդունդը: Տիեզերական սի-
րո կենտրոնի՝ Աստծո տեղում հայտնված Ոչ ոք դառնում է իրականու-
թյան երազի հիմքը, ճիշտ այնպես, ինչպես սիրահարը՝ սիրելիի: Առայժմ 
Ցելանը բացում է երազի և իրականության փոխներթափանցվածությու-
նը ոչ թե մակրոհամակարգերում (աշխարհ, պատմություն), այլ միկրո-
համակարգերում (անհատ, սիրահարներ…): 

 
Die Schwelle des Traumes 
Mit schwieligen Händen liest du mir auf die Körner der Stille. 
Es war meine Seele ihr Sieb, geföllt sind nun siebenzehn Kröge: 
Die Stadt, wo du weilst öber Nacht. Im fenster schwankt die Kamille: 
Ich ass hier zu Abend vom Staub ihrer Blöte… Ertröge 
 
Auch sie dieses Schweigen die du? Und sind nicht zwei Schwestern 

zuviel? 
Ich geh noch vors Haus zu forschen nach Wasser im Sande: 
leer blieb der letzte, der achtzehnte Krug, dem die Blume der Wiesen 

entfiel. 
Wir seltsam dahingilbt dein Haar! Ich lose die blaue Girlande.1 
  

                                                 
1  Celan Paul, Die Gedichte, S. 20. 
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Երազի շեմը 
Կոշտուկավոր ձեռքերով դու կարդում ես ինձ համար անդորրի ան-

կյունում, 
Իմ հոգին քո մաղն էր, լցված են տաս-յոթ կուժերը. 
քաղաքը, ուր դու գտնվում ես գիշերով: Խավարում ճոճվում է երի-

ցուկը. 
ես կերա այստեղ երեկոյան քո ծաղկեփոշին… Դիմացա՞վ 
 
արդյոք այս լռությանը, ինչպես դու: Եվ մի՞թե երկու քույրերը չա-

փից շատ չեն: 
Ես դուրս եմ գալիս տանից ստուգելու ավազի ջուրը. 
դատարկ է վերջին, տասնութերորդ կուժը, որին բաժին են ընկել 

հովտածաղիկները: 
Որքա՜ն հազվադեպ են դեղնում քո վարսերը: Ես քանդում եմ կա-

պույտ դրասանգը: 
 
Նախ անհրաժեշտ է նշել 17 և 18 թվերի խորհուրդը: Հրեական 

կրոնական ավանդույթը տալիս է հստակ պատասխան: Աստծո անունը 
փառաբանող աղոթքը՝ Քադիշը (ַקִּדיׁש), կարելի է ասել միայն տաս տղա-
մարդկանց ներկայությամբ: Աղոթքը յոթ անգամ կրկնում է «ամէն»-ը: 
Յոթ մակդիրների միջոցով ակնարկվում է Աստծո անունը, որը չի ար-
տասանվում, քանի որ բարձր է ամեն անունից: Տասնյոթ բառը 
(siebzehn) Ցելանը գրում է պահելով en (siebenzehn) մասնիկը, որը կա-
նոնավոր գրության մեջ սղվում է: Գրության այդպիսի ձևը կարող է հղել 
բառի նախատիպին, որը պատմականորեն չի պահպանվել: Այն, ինչը 
պատմականորեն չի պահպանվում և չի դառնում ավանդույթ, Ցելանի 
համար ունի առանձնահատուկ հետաքրքրություն:  

Երկու քույրերին, որոնք չափից շատ են, կարող է մասամբ լուսաբա-
նել «Մահվան ֆուգան» բանաստեղծությունը: Դրանք են Մարգարետեն և 
Սուլամիթը: Ընդ որում, գերմանական Մարգարետեն քույրանում է հրեա-
կան Սուլամիթին լեզվի միջոցով, որը հաստատում է նրանց ազգակցու-
թյունը բանաստեղծորեն, այսինքն՝ բանաստեղծական փորձում: Քույրե-
րից մեկի մազերը ոսկեգույն են, իսկ մյուսինը՝ մոխրագույն: Ահա ինչու 
«Երազի շեմի» վերջին տողում բանաստեղծը այսպես է դիմում քրոջը.  

 Որքա՜ն հազվադեպ են դեղնում քո վարսերը: 
Հարկ է նկատել նաև այն, որ հենց այս բանաստեղծությունն է թե-

մատիկ առումով պայմանավորում «Աճյունասափորների ավազը» ժողո-
վածուի վերնագիրը: Աճյունափոշին բանաստեղծության մեջ զուգակցվում 
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է ծաղկեփոշու հետ, քանի որ Ցելանը ցանկանում է, որ դրանք մտած-
վեն միասին (ինչպես Մարգարետեն և Սուլամիթը): Բանաստեղծի հո-
գին մաղում է փոշին, որը պիտի լցնի տասնյոթ կուժերի մեջ: Սակայն 
տասնութերորդ կուժը, որին բաժին են ընկնում հովտածաղիկները, 
մնում է դատարկ: Տասնյոթ կուժերը լցված են համաձայն աղոթքի 
թվային սիմվոլիկայի: Տասնութերորդ կուժը աղոթքի սիմվոլիկայից 
դուրս է, այնպես որ, դրա բառը և խոսքը այդ իմաստով նույնպես դա-
տարկ են: Բայց այդ դեպքում լիքն է մաղը: Սա բանաստեղծի և բանաս-
տեղծության տարածքն է: Բանաստեղծն իր երգով աղոթքից տարբեր 
հարթության մեջ է, քանի որ նրա երգը գոյանում է նաև այնտեղ, ուր 
աղոթքի բառը մնում է դատարկ: Այն, ինչը չի կարող պահվել աղոթքի, 
լեզվական ավանդույթի և կանոնի մեջ (sebzehn - siebenzehn), նաև քույ-
րերը, որոնք այդ լեզվի համար շատ են և լեզվական Բաբելոնը շարժում 
են դեպի հակալեզվական Աուշվից, պահվում է բանաստեղծության մեջ, 
քանի որ սա է այն տարածքը, որը հարատևում և հարատևել է տալիս 
նաև Աուշվիցից հետո: Բայց ինչո՞ւ երազի շեմ: Ժնեի մասին էսսեյում 
Ցելանը հստակ է արտահայտվել այն մասին, որ միայն երազի տարած-
քում կարող են միանալ օտարը և օտարագույնը: Երազի շեմը իրակա-
նության սահմանի վրա է, սա այն տեղն է, որտեղ իրականությունը և 
երազը շոշափում են միմյանց: Հենց այս շեմին է իրականությունը սկ-
սում թուլացնել իր դիրքերը: Այն, ինչն անհուսորեն տրոհված է իրակա-
նությամբ, այստեղ սկսում է միավորվել, քանի որ սկսում է երազել: 
Մարգարետեի և Սուլամիթի հակադրությունը ազգային է, բայց ոչ լեզ-
վական. նրանք երկուսն էl գերմաներենի սահմաններում են: Սակայն 
Աուշվիցից ի վեր ազգային հակադրությունը թափանցում է նաև լեզու, 
այնպես որ, գերմաներենն ամեն անգամ ինքն է փոխաբերորեն տրո-
հում դրանք: Ասելով Մարգարետե և ասելով Սուլամիթ՝ գերմաներենը ոչ 
թե մեկ անունը դնում է մյուսի կողքին, այլ հիշեցնում է դրանց հակադ-
րությունը, որը գալիս է պատմական այլանդակ փաստացիությունից: 
Պատմությունը իրականության հիմքն է: Երազի շեմին, սակայն, պատ-
մության արմատները հատվում են, պատկերները աղճատվում, իսկ 
ավանդականը տեղի է տալիս: Տասնյոթի մեջ, որը հրեական Քադիշի 
տիրույթում է, խախտվում է գերմաներենի ուղղագրությունը, իսկ փոխա-
բերորեն հակադրվածները՝ Մարգարետեն և Սուլամիթը, միավորվում 
են իդիոմայի մեջ: Օտարները միանում են, ճիշտ այնպես, ինչպես երա-
զի մեջ համատեղ հանդիպող ամենաանհավանական համադրություն-
ները: Երազի օրենքը կապի անհավանականությունն է: Ցելա-
նյաներազն ունի յուրահատկություն: Կապերն այստեղ անհավանական 
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են, բայց ոչ ակամա, ինչպես դա ցանկանում էր սյուրռեալիզմը: Երազն 
այս իմաստով բոլորովին կուսական չէ և չի հղում որևէ նախաէության, 
որի հետքերը իրականության մեջ անհնար է գտնել: Իրականությունը 
անհրաժեշտ է երազին որպես տարբերակ, որի միջոցով դրսևորվում են 
ամենատարբեր նշանների կապերն ու հարաբերությունները: Որպես 
տարբերակ այն կարող է մերժվել, փոխարինվել, վերակառուցվել: Այլ -
կերպ ասած` երազը սնվում է պատմության երազային թեականացու-
մից: Ի հեճուկս ամեն պատմության, երազներ կարող է տեսնել (նաև) 
պատմության մեջ խորագույն մերժում ստացած մեկը և այդպիսի սար-
սափի մեջ ամենաբարձր արթնության աստիճանի վրա գտնվողը: Նա 
չի կարող իրեն պատրանքներ թույլ տալ, ահա ինչու նրա երազները 
մնում են սթափ: Միայն սթափությամբ համադրված երազը կարող է 
ազատություն բերել: Այն հակադրվում է իրականության ստին: Ժնեի 
մասին էսսեյում իրավիճակը նկարագրվում է այսպես.  

«Ես հետևում եմ իմ թափառող զգայարաններին ոգու նոր աշխար-
հում և վերապրում եմ ազատությունը: Այստեղ, ուր ես ազատ եմ, ես 
նաև հասկանում եմ, թե որքան շատ եմ խաբվել այնտեղ»:1  
 

Բանալի բառեր. հոգեբանություն, պոեզիա, մեկնաբանություն, 
համակարգ:  

 

                                                 
1  Celan Paul, Edgar Jene und der Traum vom Traume, S. 11. 
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ՍԻՄՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԵՏԸ, ՆՇԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Ա․ Գրականագետի դերի, նրա հմտությունների և 

նշանագիտության մասին 
Արդի փուլում գրականագետ լինելը բավականին բարդ մասնագի-

տություն է դարձել, որովհետև դրա համար պահանջվում են հատուկ 
մասնագիտացում, լայնախոհություն, ինտելեկտ, փաստական նյութի 
լավ իմացություն, վերլուծական և համադրական մտածողություն, դիտո-
ղականություն: «Նոր տիպի գրականագետը,– գրում է Յու. Լոտմանը,– 
ուսումնասիրող է, որը պետք է միավորի ինքնուրույն ձեռք բերած էմպի-
րիկ նյութը դեդուկտիվ մտածողության հետ՝ մշակված ճշգրիտ գիտու-
թյունների կողմից»1:  

Ասվածից կարելի է եզրակացնել, որ գրական տեքստի ուսումնա-
սիրման ժամանակ կարևոր է գրականագետ-գրական տեքստ կապը, 
որպեսզի դեդուկցիայի միջոցով2 ստացվող նոր գիտելիքը անմիջապես 
հենված լինի գեղարվեստական տեքստի վրա և ոչ թե լինի գրականա-
գետի, ընթերցողի ինտելեկտուալ խաղի, մտահայեցման արդյունք. օրի-
նակ3՝ «X բանաստեղծությունը ծփում է հույզերով, կարոտով, ապրումնե-
րով, ․․․․հեղինակը տագնապներով լի է, ․․․․ողջ կյանքի ընթացքում այս 

բանաստեղծության թեման հյուծել է բանաստեղծին, կամ՝ «․․․․բանա-
ստեղծության մեջ գոյություն ունեն բոցավառ շիկացումներ, որոնք տա-
րիներ ի վեր տանջել են հեղինակին»: Նմանատիպ զգայական բնորո-
շումները չեն բխում բուն գեղարվեստական տեքստից, ուրեմն չեն 
                                                 
1  Юрий Лотман, Литературоведение должно быть наукой, с. 100 // Вопросы 

литературы, 1967, N 1. 
2  Երբ մասնավոր գիտելիքը արտածվում է ընդհանուրից։ Բերենք հայտնի օրինակը՝ 

բոլոր մարդիկ մահկանացու են (1)։ Սոկրատը մարդ է (2), հետևաբար Սոկրատը 
մահկանացու է (3)։ 

3  Օրինակը բերելիս միտումնավոր չենք նշում աղբյուրը՝ քննադատության 
անուղղակիությունը պահպանելու համար, թեպետ ընդհանուր սկզբունքը և ոճը 
պահպանել ենք։ 
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բացահայտում տեքստի կառուցվածքային, կոմպոզիցիոն առանձնա-
հատկությունները, ծածկագրված իմաստը (նշանակյալը): 

 Չի կարելի և անընդունելի է, երբ գիտականության հավակնող գի-
տական հոդվածը գրված լինի գեղարվեստորեն։ Չպետք է մոռանալ, որ 
գրականության լեզուն (գեղարվեստական) և գիտության լեզուն նույնը 
լինել չեն կարող։ Երբ քննադատը իր հոգում առաջացած հույզերը 
հանձնում է թղթին՝ առանց փաստարկելու կոնկրետ մեջբերումներով, 
ապա ծնվում են մերձգիտական «վերլուծություններ»: Ա. Բելեցկին բե-
րում է նմանատիպ փաստեր, օրինակ, Մերեժկովսկու գրածները Գոգո-
լի, Լերմոնտովի մասին և Ի. Ն. Անենսկու «Արտացոլման գիրք», Բալ-
մոնտի «Լեռնային բարձունք» գործերի վերաբերյալ1: Պատճառն այն է, 
որ Մերեժկովսկին գրելիս չուներ գիտական «գործիքներ»՝ մետալեզու, 
որը հակադրված լիներ գրականության լեզվին։ Գիտնական գրականա-
գետը մետալեզուն ձեռք է բերում, օրինակ, հումանիտար գիտություննե-
րում գիտնականների հանրության կողմից ընդունված տեսություննե-
րին2 ծանոթանալուց հետո։ Գրականագետը առանց մետալեզվի չի կա-
րող ստեղծագործել և գրել գիտական տեքստեր։  

Ստեղծագործական գործընթացում գրականագետի և գրական 
տեքստի միջև պետք է առաջանա երկխոսություն, կոնֆլիկտ: Սա են-
թադրում է, որ գրականագետը պիտի ծանոթանա գրական երկին, բա-
նաստեղծությանը, մտնի հեղինակի հետ երկխոսության դաշտ, բայց 
անհրաժեշտ է նաև, որ հաղորդակցվողների միջև առաջանա կոնֆ-
լիկտ։ Գրականագետ-գրական տեքստ հաղորդակցության ժամանակ 
պետք է ձևավորվի կոնֆլիկտը հաղաթահարելու միջոցը, այն է՝ հար-
ցադրումը։ Ուսումնասիրողը հարցադրման միջոցով բացահայտ ձևա-
կերպում է իր և գրական տեքստի միջև ձևավորված կոնֆլիկտը, իսկ 
որպեսզի հաղթահարի այն, պետք է ճիգ գործադրի, ուսումնասիրի 
(Բախտին)։ Ավստրիացի հոգեբան Պաուլ Վացլավեկը (1921-2007) մի 
առիթով գրել է, որ «չհասկանալը բնական վիճակ է», ուստի գրականա-
գետը պետք է հաղթահարի այս «բնական» վիճակը:  

                                                 
1  А. И. Белецкий, Об одной из очередных задач историко-литературной науки (изу-

чение истории читателя), с. 122 // А. И. Белецкий, В мастеркой художественного 
слова, М., изд. “Высшая школа”, 1989. 

2  Ինչ ենք հասկանում տեսություն ասելով։ Ֆիզիկոս Լեոնիդ Պոնոմարյովը իր 
«Քվանտից անդին» աշխատության մեջ հստակ ձևակերպում է. «[տեսությունը] 
մասնավոր դեպքերի սեղմ բացատրությունն է մի քանի ընդհանուր սկզբունքների 
հիման վրա» (Леонид Пономарев, По ту сторону кванта, М., изд. «Молодая 
гвардия», 1971, с. 42): 



259 
 

Իսկ ինչպիսի՞ մասնագիտական պատրաստվածություն պետք է 
ունենա գրականագետը։ «Նա (գրականագետը- Տ.Ս.),– գրում է Յու. 
Լոտմանը,– պետք է լինի լեզվաբան, տիրապետի մոդելավորող մյուս 
համակարգերի հետ աշխատելու հմտություններին, տեղյակ լինի հոգե-
բանական գիտությունների նվաճումներին և միշտ հղկի սեփական գի-
տական մեթոդը՝ մտորելով նշանագիտության և կիբեռնետիկայի ընդ-
հանուր պրոբլեմների շուրջ: Նա պետք է սովորեցնի իրեն համագոր-
ծակցել մաթեմատիկոսների հետ, իսկ վերջնահաշվում՝ համատեղել 
գրականագետին, լեզվաբանին և մաթեմատիկոսին: Նա իր մեջ պետք է 
դաստիարակի տիպաբանական մտածողություն՝ երբեք չընդունելով իր 
մեկնաբանությունները իբրև վերջնական ճշմարտություն»1: Մեջբերված 
հատվածը ենթադրում է, որ գրականագետը պետք է դուրս գա մտավոր 
«շրջափակումից», գրի վերլուծական տեքստեր, իր ուսումնասիրություն-
ները շարադրելիս չպետք է լինի «փակ»՝ սահմանափակվելով միայն 
գրականագիտության շրջանակով: Գրականագետը միաժամանակ պի-
տի ծանոթ լինի նշանագիտության, հոգեբանության, մարդագիտության, 
սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտության, հոգեբանության, հաղորդակցու-
թյան տեսության և այլ գիտաոլորտներում առկա մեթոդներին և հնարա-
վորինս կիրառի այդ մեթոդները՝ գրական տեքստերը, գրական գործըն-
թացները նկարագրելու համար:  

Մաթեմատիկան ինքնին ձևական գիտություն է, ճշգրիտ, հստակ, 
այդ է պատճառը, որ Լոտմանը գրականագետի իդեալական տիպ է հա-
մարում գրականագետ-մաթեմատիկոս համատեղումը: Յու. Լոտմանը 
փաստորեն փորձում է փակել գրականագիտական տպավորապաշտու-
թյունը (իմպրեսիոնիզմ), որտեղ ավելի շատ տպավորություններ են, 
քան փաստարկված վերլուծություններ: Պետք է փաստել, որ գրականու-
թյունը կապված է արժեքաբանության հետ, և այն ճշգրտությունը, ինչը 
կարելի է տեսնել մաթեմատիկայում, հնարավոր չէ ապահովել գրակա-
նագիտության մեջ, բայց որ գրականագետը իր տեքստերում պիտի 
ապահովի գիտականության չափորոշիչները, դա կասկածից վեր է։ 

 Կարծում ենք, որ գրականագետի տեքստը առնվազն պետք է 
ունենա. 

1. Հստակ հասկացական համակարգ (մետալեզու), այլ կերպ 
ասած՝ «աշխատանքային գործիքներ», որոնցով կարողանա «մոտենալ» 
գրական տեքստին: Այլ գիտաճյուղերից փոխառված հասկացություննե-

                                                 
1  Ю. Лотман, Литературоведение должно быть наукой, с. 100 // Вопросы 

литературы, 1967, N 1. 
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րը նախապես պետք է հստակեցվեն, թե ինչ իմաստով են կիրառվում, 
որպեսզի հետագա ընթերցման ժամանակ ընթերցողը չդժվարանա։ Սա 
նաև գիտական էթիկետի կարևոր պահանջներից է: Խոսել «թռչնի» լեզ-
վով և չբացատրել, թե ինչ իմաստով է դա կիրառվում, կարելի է համա-
րել գիտական խաբեբայություն։ Նման գիտնականի համար գլխավորը 
դառնում է ոչ թե ճշմարտության բացահայտումը, այլ խելացի և հիմար 
հակադրության ձևավորումը, ինչը իրեն արտոնյալ դիրք և հոգեբանա-
կան հարմարավետություն է ապահովում։ 

2. Հստակ հարցադրումներ, 
3.  Ուսումնասիրության ենթակա առարկա, օբյեկտ, որը պետք է 

լինի ճանաչելի և նկարագրելի1։ Դիցուք՝ եթե պնդում ենք, որ կիկլոպնե-
րը կամ կենտավրոսները իրականում գոյություն են ունեցել, ապա պետք 
է բերենք հստակ ապացույցներ (կմախք, մարմնի մնացուկներ և այլն)՝ 
հիմնավորելու մեր դատողությունները։ Եթե չկան փաստեր, ուրեմն 
դրանք մարդու երևակայության արգասիք են։ Սա չի նշանակում, որ 
կիկլոպներին, կենտավրոսներին հանգիստ ենք թողնում։ Պարզապես 
հնէաբանությունից անցում ենք կատարում մարդաբանության, բանա-
հյուսության, կրոնի ոլորտներ և փորձում ենք հասկանալ, ոսումնասիրել, 
թե ինչու են նման կերպարները հայտնվում, ինչպիսի մտածողության 
արգասիք են դրանք։ 

4.  Պետք է լինի սկզբունքորեն քննադատելի, հերքելի (Կարլ Պոպ-
պեր), այսինքն՝ եթե ասվածը սկզբունքորեն կարելի է մերժել, ուրեմն գի-
տական է։ Օրինակ՝ «Այս պահին, երբ ես գրում էի այս տողերը, տիե-
զերքում հոգևոր իրադարձություններ էին տեղի ունենում»։ Այս դատո-
ղությունը չի կարող լինել գիտական, քանի որ մենք չունենք գործիքներ 
ստուգելու արդյոք մեր դատողությունը համապատասխանո՞ւմ է ճշմար-
տությանը, թե՞ ոչ։ Ուստի այս դատողությունը սկզբունքորեն քննադա-
տելի չէ, հետևաբար չի կարող հավակնել գիտականության, բայց այն 
կարող է շատ հանգիստ գործառել գրական տեքստում։ 

5. Հստակ շարադրանք՝ հնարավորինս տարընթերցումների տե-
ղիք չտվող։ 

Երբեմն կարելի է հանդիպել «հոդված-ուսումնասիրությունների», 
որոնք գրված են խրթին ոճով, չհստակեցված գիտաբառերի առատու-
թյամբ, մտացածին հարցադրումներով։ Պատկերավոր ասած՝ տեքստի 
վերլուծությունը առանց հստակության ու մետալեզվի դառնում է «կույր», 

                                                 
1  Умберто Эко, Как написать дипломную работу, Санкт-Петербург, изд. 

«Симпозуим», 2004, с. 56. 
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դատարկ՝ վերածվելով ինտելեկտուալ խաղի: Ի՞նչ նկատի ունենք ինտե-
լեկտուալ խաղ ասելով: Դա այն է, երբ հոդվածում և այլ գիտական ժան-
րի շրջանակում առանց հստակ հարցադրման «քննարկվում» է որևէ 
խնդիր, չի ստեղծվում նոր գիտելիք, որը չի նպաստի տվյալ գիտաոլոր-
տի զարգացմանը և օգտակար լինի ուսանողի, մասնագետի, գիտական 
հանրության, հասարակության համար:  

 Գիտական, գեղարվեստական տեքստի վերլուծության ժամանակ 
կարևոր է նաև խուսափել գիտական դոգմատիզմից։ Հավանաբար հենց 
սա նկատի ուներ Յու. Լոտմանը, երբ գրում էր՝ «Երբեք չընդունել սե-
փական մեկնաբանությունները իբրև վերջնական ճշմարտություն», 
որովհետև գիտնականի նմանատիպ հոգեբանական դիրքորոշումը փա-
կում է «ականջը»՝ դիմացինին լսելու, նորը ընկալելու, վերաիմաստավո-
րելու, ինչպես նաև սեփական սխալները տեսնելու, ուղղելու, սեփական 
գործունեությանը «դրսից» դիտելու համար։  

Գիտնականը միշտ պետք է գիտակցի և չբացառի, որ իր գրած 
տեքստը կարող է քննադատվել, հնանալ՝ պայմանավորված ուսումնա-
սիրված հեղինակի արդիականության կորստով, մեթոդով, իսկ նրա տե-
ղը կարող է զբաղեցնել նոր տեսությամբ, մեթոդաբանությամբ գրված 
այլ ուսումնասիրություն։ Օրինակ՝ Ումբերտո Էկոն իր «Բացակայող կա-
ռուցվածք։ Նշանագիտության ներածություն» աշխատության մեջ քննա-
դատության է ենթարկել կառուցվածքաբանությունը (ստրուկտուրալիզ-
մը)՝ փոխարենը գերապատվությունը տալով նշանագիտական վերլու-
ծության մեթոդին1: Ցանկացած տեսություն, մեթոդ բացարձակ չէ, են-
թակա է մերժման, սխալական է (ֆալիբիլիզմ)2:  

Իսկ ինչպե՞ս կարող ենք թեստավորել ստացված գիտելիքները գրա-
կանագիտության մեջ։ Դ.Ս. Լիխաչևը «Պատմությունը՝ ճշմարտության 
մայր» հոդվածում իբրև չափորոշիչ առաջարկում է պատմությունը։ «Որ-
տե՞ղ փնտրել «հենման կետը»» հարցնում է նա և անմիջապես պատաս-
խանում. «…ապացուցելիությունը մեր՝ պատմությանը դիմելու մեջ է»3։ 
Հոդվածի հեղինակը դատարկ է համարում նաև ուսումնասիրությունների 

                                                 
1  Այս մասին մանրամասն տե′ս Умберто Эко, Отсутсвующая структура. Введение в 

семиологию, Санкт-Петербург, изд. “Симпозиум”, 2004, сс. 5-34. 
2  Ֆալիբիլիզմը անգլերեն fallible բառից է, որը նշանակում է սխալի ենթակա, 

սխալական։ Այս հայեցակարգի կողմնակիցներից էին Չ.Ս. Պիրսը, Կարլ 
Պոպպերը։ 

3  Д. С. Лихачев, История – мать истины, с. 209 // Д. С. Лихачев, Литература – 
реальность – литература, Л., изд. «Сов. Писатель», 1981 / 
http://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/3848/ -20.11.2015. 
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այն հատվածները, որոնք գեղարվեստական երկի ոճը նկարագրելիս 
«չեն լուսաբանվում խորը պատմականությամբ»1։ Վերջինս «ազատում է 
նաև «գիտության մեջ եղած քաղքենիությունից», «ծայրահեղ սուբյեկտի-
վիզմից»2։ Նման չափորոշիչը հնարավորություն է տալիս գիտնականին 
խուսափելու «իմպրեսիոնիստական գրականագիտությունից»։ Կարծում 
ենք՝ հենց այս տրամաբանության պատճառով է Դ.Ս. Լիխաչևը իր հոդ-
վածը ավարտում հետևյալ կերպ․ «Պատմական մոտեցումը՝ իր բոլոր 
դրսևորումներով՝ տեքստի պատմությունից, կյանքի պատմությունից, 
գրականության պատմությունից և ընդհանուր պատմությունից մինչև 
հարցի պատմությունը, մեր գիտության նյարդն է․․․․»3։ 

Յու. Լոտմանը կարևորում է գրականագիտության համար նաև մե-
թոդի4 խնդիրը և իրավացիորեն ընդգծում, որ պետք է «միշտ հղկել սե-
փական գիտական մեթոդը», այսինքն՝ մեթոդի կատարելագործումը 
անընդհատական գործընթաց է։ Այսպիսի ընթացքը ենթադրում է, որ 
գրականագետը պետք է քայլի հումանիտար գիտությունների ձեռքբե-
րումներին համընթաց: Այս ամենը խիստ կարևոր է տվյալ գիտության 
զարգացման, նրա հեռանկարի առումով, որպեսզի ուսումնասիրվող նյու-
թը «բացվի» ոչ թե բռնազբոսիկ, կամայականորեն, այլ հստակ մշակված 
գիտական նորմերին ու սկզբունքներին համապատասխան: Գրականա-
գետն իր մեթոդաբանական «գործիքները» պետք է անընդհատ շտկի, 
կատարելագործի, կուտակի նոր գիտելիքներ՝ գեղարվեստական տեքստը 
նոր, անսպասելի տեսանկյուններից մեկնաբանելու համար:  

Նաև չպետք է ընկնել մեթոդաբանական «էյֆորիայի» մեջ, այ-
սինքն՝ գերագնահատել այս կամ այն մեթոդի նշանակությունը: Հակ-
ված ենք կարծելու, որ արդի փուլում պետք է նախապատվությունը տալ 
մեթոդաբանական մոտեցումների բազմազանությանը: Ասվածը ենթադ-
րում է, որ գեղարվեստական տեքստերի վերլուծության ժամանակ 
չպետք է սահմանափակվել միայն մեկ մեթոդով: Այս կամ այն մեթոդի 
կիրառումը պետք է պայմանավորված լինի ուսումնասիրվող պրոբլեմով, 
առաջադրված խնդրով և արդյունավետության գործակցով: 

Նկատենք մի կարևոր հանգամանք ևս: Մեթոդը, ըստ էության, 
ուսումնասիրողի «ակնոցն» է, որով նա զննում է փաստական նյութը: 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 210։  
2  Նույն տեղում, էջ 213։ 
3  Նույն տեղում, էջ 214։ 
4  Հունարեն «Metodos»-ը լայն իմաստով նշանակում է ուսումնասիրության կամ 

ճանաչողության ճանապարհը։ 
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Մեթոդը պետք է նպաստի նյութի վերլուծությանը՝ հիմնված գրական 
տեքստի վրա, այլ ոչ թե գրական տեքստը հարմարեցվի (подгонка) տե-
սությանը կամ ինչ-որ կաղապարի: Այս երևույթն անընդունելի է գեղար-
վեստական տեքստի վերլուծության ժամանակ: Օրինակ՝ Զիգմունդ 
Ֆրոյդի աշակերտ-գրաքննադատները գեղարվեստական տեքստերը 
վերլուծելիս գրողներին (օր.՝ Հյոլդերլին) հռչակում էին հոգեկան հի-
վանդներ1՝ մոռանալով անգամ հենց Ֆրոյդի առաջարկած սուբլիմացիա2 
հասկացության մասին:  

«Հոգեվերլուծական մեթոդը,– գրում է Հերման Հեսսեն,– հնարա-
վորություն տվեց խորապես ներթափանցելու պոետական հոգու մեխա-
նիզմների և օրինաչափությունների մեջ, սակայն հնարավորություն չտ-
վեց վճռական որևէ բան ասել այն կարևոր բանի մասին, թե ինչ է 
թաքնված ցանկացած արվեստի ստեղծագործության հետևում՝ դրա 
վարպետության մակարդակի մասին: …Հոգեվերլուծությունը չգիտի 
մշակույթով պայմանավորված ոչ մի իդեալի մասին»3: Գրեթե նույն կար-
ծիքին էր Ֆրանց Կաֆկան։ Գրական տեքստի վերլուծության ֆրոյդյան 
մոտեցումը նա համարում է «անհույս սխալ» և մոտավոր4: Այսպիսով, 
գեղարվեստական տեքստի վերլուծության համար կիրառվող ցանկա-
ցած մեթոդ և տեսություն պետք է ուղղված լինեն ոչ թե արվեստի, գրա-
կանության դեմ, այլ հակառակը՝ նպաստեն կոմպոզիցիոն, կառուցված-
քային, իմաստային առանձնահատկությունների վերհանմանը5: Խնդիրն 
այն է, որ հոգեվերլուծությունը գրական տեքստերի քննության ժամա-
նակ դիտարկում է հեղինակների անգիտակցական գործընթացները՝ 
մոռանալով գրական երկի պայմանական լինելը, որը ծնվում է փաստի և 
երևակայության համադրման, փոխադարձ «խաղի» արդյունքում: 

                                                 
1  Герман Гессе, Психология недоучек, сс.192-195 // Герман Гессе, Письма по кругу, 

изд. “Прогресс”, М., 1987. 
2  Հոգեվերլուծության հիմնական հասկացություններից է, որը նշանակում է անցում 

ֆիզիոլոգիական էներգիայից (libido), հակումներից գեղարվեստական, սոցիալա-
կան գործունեության: Նկատենք, որ, ըստ Հ. Հեսսեի սուբլիմացիան ունի «պտղա-
բեր» արտամղման նշանակություն. «….երբ արդյունավետ է ֆրուստրացիան, երբ 
զոհը բերում է պտուղներ»։ Այս մասին մանրամասն տե՛ս Герман Гессе, Д-ру К.-Г. 
Юнгу, Кюснахт, с. 242-244 // Письма по кругу): 

3  Герман Гессе, Размышления о Готфриде Келлере, с. 173 // Письма по кругу. 
4  В. В. Набоков, Лекции по зарубежной литературе (Фр. Кафка «Превращение»), 

М., Изд-во независимая газета, 2000, с. 331.  
5  Հոգեվերլուծության քննադատության մասին տե՛ս նաև Т. Адорно, Критика 

психоаналитической теории искусства, с. 15-17 // Т. Адорно, Эстетическая теория, 
М., изд. “Республика”, 2001.  
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Մեթոդի մասին․ նշանագիտություն 
Մեթոդը ինքնին մշակվում է որևէ տեսության հիմքի վրա և դառ-

նում է դրա նախադրյալը, «ձեռքերը»: Մեթոդի էֆեկտիվությունը, ուժը 
պայմանավորված է տեսության բովանդակային խորությամբ: Այդ պա-
րագայում տեսությունը «սեղմվում» է մեթոդի մեջ, իսկ իր հերթին այն 
«ընդարձակվում է համակարգի մեջ», որը նպաստում է ձեռք բերվող գի-
տելիքի խորացմանը և գործնական կիրառությանը: Տեսությունը և մե-
թոդը, փաստորեն, պետք է մշտապես համագործակցեն. տեսությունը 
պետք է «սնի» մեթոդը, իսկ մեթոդը՝ վերլուծի գեղարվեստական տեքս-
տը, բացահայտի դրա թաքնված իմաստը: Այլ կերպ ասած՝ մեթոդը տե-
սությանը հաղորդում է գործնական նշանակություն:  

Այստեղ նպատակ չունենք ներկայացնելու բոլոր մեթոդները։ Սա-
կայն հատկապես առանձին ուզում ենք նկարագրել արդի փուլում ամե-
նատարածվածներից մեկը՝ նշանագիտականը։  

Նշանագիտությունը (semiotics, Semiotik, семиօлогия, семиотика) 
հիմնվել է կառուցվածքաբանության դրույթների վրա, սակայն այն 
տեքստի վերլուծության ավելի ամբողջական ու համապարփակ «գոր-
ծիքներ» ու մոտեցումներ է առաջարկում: Նշանագիտական մեթոդը կա-
ռուցվածքաբանական «կամերային» վերլուծությունների հաղթահարման 
արդյունք է1։  

Այժմ փորձենք ներկայացնել նշանագիտությունն իբրև գիտություն 
և մեթոդ 2։  

Նշանագիտությունը (հուն. semeion-նշան) գիտություն է, որն 
ուսումնասիրում է նշանային համակարգերը, դրանց հատկությունները, 
գործառությունը, նշանները հաղորդակցական պլանում, դրանց բնույթն 
ու տեսակները: Նշանագիտության հիմնադիրներն են լեզվաբան Ֆ․ Սո-

սյուրը (1857-1913) և Չ․Ս․ Պիրսը (1839-1914), որոնք, անկախ իրարից, 
մեկը՝ Ֆրանսիայում, մյուսը՝ ԱՄՆ-ում, սկսեցին խոսել նշանագիտու-
թյան մասին։ Ժամանակը հասունացել էր։ 

Սոսյուրի «Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց»-ում կարդում 
ենք. «Լեզուն հասկացություններ արտահայտող նշանների համակարգ է և 
դրանով իսկ համեմատելի է գրերի, խուլ-համրերի այբուբենի, խորհրդան-
շական արարողակարգերի, քաղաքավարական ձևերի, զինվորական 
                                                 
1  Դասական կառուցվածքաբանական վերլուծության օրինակ է Ռոման Յակոբսոնի 

և Կլո Լևի-Ստրոսի Բոդլերի «Կատուներ» բանաստեղծության քննությունը (Роман 
Якобсон/ Клод Леви-Стросс, «Кошки» Шарля Бодлера, с. 231-255)  

2  Երբ նկատի ունենանք նշանագիտությունը իբրև մեթոդ, առանձին կնշենք։ 
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ազդանշանների և այլնի հետ: Միայն թե լեզուն այս բոլոր համակարգե-
րից ամենակարևորն է»1: Այս հատվածից հստակ երևում է, որ Սոսյուրը 
ընդհանրություն է տեսնում լեզվի՝ իբրև նշանային համակարգի, և այլ 
նշանային համակարգերի միջև, սակայն մի տարբերությամբ, որ լեզվով 
կարելի է նկարագրել մյուս նշանային համակարգերը, ինչպես, օրինակ, 
հայերեն կարելի է նկարագրել հայոց այբուբենի առանձնահատկություն-
ները (քանի տառ ունի, ձայնավոր / բաղաձայն և այլն)։ Հենց սրանով է 
պայմանավորված լեզվի «ամենակարևորությունը»։  

Սոսյուրը կարևորում է նշանագիտությունն իբրև նոր գիտություն 
հիմնավորելու անհրաժեշտությունը․ «Ուստի կարելի է պատկերացնել 
այնպիսի մի գիտություն, որն ուսումնասիրի նշանների գործառությունը 
հասարակական կյանքի ներսում. այն կարող է կազմել հասարակական 
հոգեբանության, հետևաբար ընդհանուր հոգեբանության մի բաժինը. 
մենք այն կանվանենք նշանաբանություն՝ սեմիոլոգիա: Այն պետք է բա-
ցատրի, թե ինչ բան են նշանները և ինչ օրենքներով են նրանք ղեկա-
վարվում: Քանի որ նման գիտություն դեռ գոյություն չունի, հնարավոր չէ 
ասել, թե ինչպիսին կլինի, բայց այն գոյության իրավունք ունի, նրա տե-
ղը կանխորոշված է: Լեզվաբանությունը այդ ընդհանուր գիտության մի 
մասն է միայն. նշանաբանության հայտնաբերելիք օրենքները կիրառելի 
կլինեն նաև լեզվաբանության վերաբերյալ, և վերջինս այսպիսով կկապ-
վի մարդկային իրողությունների ամբողջությունից առանձնացող շատ 
որոշակի բնագավառի հետ:  

Նշանագիտության ճշգրիտ տեղը որոշելը հոգեբանների խնդիրն է, 
այնինչ լեզվաբաննները պետք է սահմանեն, թե նշանաբանական իրո-
ղությունների ամբողջությունից ինչն է լեզուն առանձնացնում որպես 
առանձին համակարգ: 

…․Մեզ համար…․․լեզվաբանական խնդիրներն ամենից առաջ նշա-
նաբանական խնդիրներ են»2։ Մեջբերման այս ընդարձակ հատվածում 
կարևորն այն է, որ Սոսյուրը արդեն իսկ նկատում է նշանագիտության հե-
ռանկարը, և նրա համար «լեզվաբանական խնդիրները» արդեն երևան 
են գալիս որպես «նշանաբանական խնդիրներ»3։ Սա ենթադրում է, որ 

                                                 
1  Ֆերդինանդ դը Սոսյուր, Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Երևան, 

«Սարգիս Խաչենց», «Փրինթինֆո» հրատ., 2008, էջ 31-32։  
2 ՝ Նույն տեղում, էջ 32, 34։ 
3  Կարծում ենք, որ ճիշտ կլիներ թարգմանել ոչ թե «նշանաբանական», այլ 

«նշանագիտական», քանի որ նշանաբան բառի հիման վրա ձևավորված 
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նշանագիտության հեռանկարը բացվում է նաև այլ գիտություններում (օ-
րինակ՝ գրականագիտություն, ազգագրություն, կենսաբանություն, հո-
գեբանություն, քաղաքագիտություն և այլն) դրա կիրառմամբ։ Ուստի այլ 
գիտությունների շրջանակում այն սկսվում է կիրառվել որպես մեթոդ։ 

Ըստ այդմ՝ նշանագիտությունը իբրև գիտություն ուսումնասիրման 
նյութ է ստանում տարբեր գիտություններից, իսկ ընդհանրացումները 
«վերադարձվում» կամ մնում են տվյալ գիտակարգի սահմաններում: 
Օրինակ՝ նշանագիտական «գործիքները» կիրառում ենք լեզվաբանու-
թյան, ազգագրության, գրականագիտության մեջ և ստանում արդյունք-
ներ։ Այնուհետև նշանագետ-լեզվաբանները, նշանագետ-ազգագրա-
գետները, նշանագետ-գրականագետները ուսումնասիրում ու ամփո-
փում են «տեղական» մետալեզուները, որոնք, օրինակ, գրականագի-
տությունից կարող են տեղափոխվել քաղաքագիտական դաշտ, և քա-
ղաքագետը կարող է կիրառել այդ մետալեզուն քաղաքական տեքստեր 
վերլուծելու համար և հակառակը։ 

Նշանագիտական վերլուծության նվազագույն միավորը նշանն է։ 
Նշանագիտության մեջ գոյություն ունեն նշանի բազում մեկնաբանու-
թյուններ։ Ըստ Սոսյուրի՝ լեզվական նշանը բաղկացած է նշանակիչից 
(«լսողական պատկեր») և նշանակյալից (հասկացություն)․  

 
Եթե Սոսյուրի լեզվական նշանն ունի երկու բաղադրիչ, ապա Չ․Ս․ 

Պիրսը դրան ավելացնում է նաև առարկան․ 

                                                                                                          
հարաբերական ածականը տարըմբռնման տեղիք է տալիս։ Ուստի հետայսու չենք 
կիրառելու «նշանաբանական» բառը։ 
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 Ըստ Չ․Ս․ Պիրսի եռանկյունու՝ նշանակիչն անվանվել է ռեպրեզեն-

տամեն, նշանակյալը՝ ինտերպրետանտ, իսկ օբյեկտի ներմուծումով ամ-
բողջանում է նշանը և տեսանելի է դարռնում նշանի հարաբերակցու-
թյունը նշանակիչին, նշանակյալին և առարկային։ Այս հարաբերակցու-
թյան մեջ է գործառում իմաստը, ինչը և նշանագետի, մեր պարագա-
յում՝ նշանագետ-գրականագետի, կամ նշանագիտական մտածողու-
թյուն ունեցող գրականագետի «գործիքն» է՝ գրական տեքստը հասկա-
նալու համար։ 

Յուրաքանչյուր գիտություն ունի իր ուսումնասիրության օբյեկտը։ 
Գրականագետի ուսումնասիրության օբյեկտը տեքստն է, իսկ տեքստը 
իր հերթին «սարքված» է բառերից։ Ուստի նշանագետ-գրականագետի 
համար բառը կարող է ընկալվել իբրև նշան։ Օրինակ՝ 
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Այս եռանկյունին ցույց է տալիս գրական տեքստի «մոլեկուլային» 
մակարդակը։ «Ընդլայնված» այս եռանկյունին, ինչպես նկատում ենք, 
գրականագետին չի տալիս հնարավորություն գրական տեքստը իր ամ-
բողջության մեջ մեկնաբանելու։ Նույնը չենք կարող ասել Պիրսի եռան-
կյունու մասին (գծ․ 2)։ Նրա եռանկյունին մեզ հնարավորություն է տալիս 
ամբողջ տեքստը դիտարկելու իբրև նշան։ Ոչ միայն բառը կարող է հան-
դես գալ իբրև նշան, այլ նաև ամբողջ գրական տեքստը։ Պիրսի հաս-
կացություններով ասած՝ գրական տեքստը մեզ համար դառնում է ռեպ-
րեզենտամեն (նշանակիչ), և մենք տեքստի «մոլեկուլների»՝ դետալների, 
նշանակիչների միջոցով կարողանում ենք մեկնաբանել այն։ Ամբողջ 
այս մեկնաբանությունը, ըստ Պիրսի, կլինի մեր ինտերպրետանտան, 
մեկնաբանելին։ Թե ինչպես է նշանի ըմբռնումը այսպես «խաղում», 
կարծում ենք՝ կօգնի հասկանալու Յու․ Լոտմանի հետևյալ բացատրու-

թյունը․ «Ցանկացած նշանային համակարգի համար նշանը (նշանակիչի 
և նշանակյալի միասնությունը), հարաբերակցվելով այլ նշանների հետ, 
ձևավորում է տեքստ: Դրան հակառակ՝ նշանակյալը (բովանդակությու-
նը) փոխանցվում է ստեղծագործության ամբողջ մոդելավորող կառուց-
վածքի միջոցով, այսինքն՝ տեքստը դառնում է նշան, իսկ տեքստը կազ-
մող միավորները՝ բառերը, լեզվում հանդես են գալիս իբրև ինքնուրույն 
նշաններ, իսկ պոեզիայում (գրականության մեջ ընդհանրապես)՝ նշանի 
տարրեր»1:  

Ասվածը հիմնավորենք օրինակով:  
Ֆրանց Կաֆկայի «Կերպարանափոխությունը» (Die Verwandlung, 

1915) ստեղծագործության մեջ գլխավոր հերոս Գրեգոր Զամզան վերած-
վել է «միջատի» (Ungeziefer)։ Հայերեն թարգմանության մեջ բնագրային 
«Ungeziefer» նշանակիչը թարգմանվել է «ուտիճ»․ «Երբ Գրեգոր Զամ-
զան մի առավոտ անհանգիստ երազներից արթնացավ, տեսավ, որ ան-
կողնում սարսափելի ուտիճի է վերափոխվել»2»։  

«Ուտիճ» թարգմանելը համարում ենք սխալ, քանի որ Կաֆկան 
Գրեգորի կերպարանափոխությունը մատնանշել է ոչ կոնկրետ միջատի 
տեսակով։ Այլ խոսքով՝ օգտագործել է ոչ թե տեսականիշ (гипоним) 
բառ, այլ սեռանիշ (гипероним)։ Սեռանիշների և տեսականիշների իմա-
ցությունը թարգմանչին հնարավորություն կտար ճիշտ կողմնորոշվել 

                                                 
1 Ю. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа («Лекции по структуральной 

поэтике»), М., изд. «Гнозис», 1994, с. 63, 64. 
2  Ֆ. Կաֆկա, Դատավարություն։ Վեպ, վիպակ, Երևան, «Ապոլլոն» հրատ., 1991, էջ 171։ 
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բառի ընտրության հարցում։ Բերենք տեսականիշների և սեռանիշի օրի-
նակ՝ բանանը, խնձորը, կիվին տեսականիշներ են, իսկ միրգը՝ սեռա-
նիշ, որի մատնանշված իմաստաբանական դաշտում կարող են տեղա-
վորվել նաև կեռասը, ծիրանը, դեղձը, խաղողը և այլն): Օրինակ՝ Սերգեյ 
Ապտը ռուսերեն թարգմանությունում ճիշտ է կողմնորոշվել․ չի փոխա-

րինել սեռանիշը տեսականիշով․ «Проснувшись однажды утром после 
беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели 
превратился в страшное насекомое»1։ Իսկ ինչպե՞ս ընկալենք «միջատ» 
բառը (նշանակիչ)։ Որտե՞ղ փնտրենք դրա նշանակյալը։ Այն թաքնված է 
ոչ թե բառարանում, այլ Կաֆկայի տեքստի շրջանակում:  

Շատ կարևոր է, որ գրականագետը լինի հնարավորինս հետևողա-
կան նշանակիչ-նշանակյալ-առարկա կապը քննելիս ու վերլուծելիս (մի-
ջատ-Գրեգորի օտարացում և այլն)։ Որդեգրած մեթոդի հետևողական 
կիրառության միջոցով նա կարող է հասկանալ, թե ինչու է Գրեգոր 
Զամզան վերածվում միջատի։ Եթե նշանագիտական եռանկյունու (նշա-
նակիչ-նշանակյալ-առարկա) մեջ ենք քննում Գրեգորի կերպարանափո-
խության խնդիրը, ապա բացահայտում ենք նշանի իմաստաբանական 
շերտը, սակայն սա դեռ բավարար չէ։ Չափազանց կարևոր է, որ ուսում-
նասիրող գրականագետը գրական տեքստի քննության ժամանակ հաշ-
վի առնի տեքստ-ընթերցող փոխհարաբերությունը։ Այս կապը ուսումնա-
սիրվում է նշանագիտության գործաբանական (պրագմատիկա) բաժ-
նում՝ քննելով, թե ինչպես է ազդում տեքստը ընթերցողի վրա։ Կաֆկան 
պատումի հենց սկզբում իր ընթերցողին անպասելի տեղեկատվություն է 
հրամցնում․ հետևանքը առկա է, իսկ պատճառը՝ ոչ։ Ուստի նշանագի-
տական «գործիքներով» զինված գրականագետը պիտի ուսումնասիրի 
նաև պատումի ընթացքը, շարակարգը (սինտակտիկա), թե ինչպես է 
Կաֆկան կառուցում իր ստեղծագործությունը։ Այսպիսով, կարդալու ըն-
թացքում ընթերցողին պատկերանում է ստեղծագործության շարակար-
գը, ինչի շնորհիվ գրականագետը հենք է նախապատրաստում իմաս-
տաբանական և գործաբանական շերտի վերլուծության, իմաստի վերա-
կառուցման համար։  

Ըստ էության, նշանագիտությունը «փակեց» նաև խորհրդային ժա-
մանակաշրջանում քննարկվող ձևի և բովանդակության փոխհարաբե-
րության հարցը խնդիրը, թե որն է առաջնային, որը պետք է դառնա 

                                                 
1  Фр. Кафка, Замок: Роман; Новеллы и притчи; Письмо отцу; Письма Милене, М., 

Политиздат, 1991, с. 292. 
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գեղարվեստական տեքստի վերլուծության առարկա։ Խորհրդային 
շրջանի դասագրքերում շատ էր քննարկվում գրական երկի ձևի և բո-
վանդակության վերլուծության առաջնայնության խնդիրը։ Բացի այդ՝ 
գրականությունը ներկայացվում էր հեղափոխությունների համապատ-
կերում, վերաշարադրվում էր գրողի կենսագրությունը և շատ քիչ տեղ 
հատկացվում բուն տեքստերի ուսումնասիրությանը1: Անշուշտ, պետք է 
խոստովանել, որ հասարակության մեջ կատարվող տեղաշարժերը ազ-
դում են գրողի, նրա հայացքների վրա, սակայն գրականության պատ-
մությունը ներկայացնելը և միայն այդպիսի պատճառահետևանքային 
կապի մեջ դնելը անընդունելի է, քանի որ գործը չի հասնում բուն տեքս-
տերի՝ իբրև փակ համակարգի վերլուծությանը 2:  

Հեղինակների ստեղծագործությունները գլխավորապես ներկա-
յացվում էին ժամանակագրության մեջ նկարագրական մեթոդով՝ հիմ-
նականում սահմանափակվելով գեղարվեստական ստեղծագործություն-
ների սյուժեի ներկայացմամբ (օրինակ՝ ակադեմիական «Գերմանական 
գրականության պատմություն»-ը հինգ հատորով, «Ֆրանսիական գրա-
կանության պատմություն»-ը3), իսկ քնարերգությունը վերլուծվում էր 
միայն թեմատիկ պլանում (սիրո, բնության, հայրենասիրության և այլն)։ 

Նման կառուցվածք, «մեթոդ» ունեցող դասագրքերը արդեն վա-
ղուց հնացել են, կորցրել իրենց արդիականությունը: Պատահական չէ, 
որ Արևմուտքում հրատարակումից 3-5 տարի հետո դասագիրքը հա-
մարվում է հնացած։ Հրատարակված ակադեմիական վերջին հատոր-
ների տարեթվերը (գերմանականը՝ 1976, ֆրանսիականը՝ 1963) արդեն 
իսկ ասում են ամեն ինչ։ Մեզանում սա մեծ խնդիր է դարձել թե′ մաս-
նագետների, թե′ ուսանողության համար: Երբ ուսանողը ռոմանտիզմի 
նկարագրությունը սկսում է «Ռոմանտիզմի գրականությունը լինում է 
առաջադիմական և հետադիմական․․․․» իսկույն պարզ է, թե որ ժամա-
նակաշրջանի դասագիրք է կարդացել։  

                                                 
1  Այս մասին մանրամասն տե′ս Лев Гудков / Борис Дубин, «Эпическое» 

литературоведение. Стерилизация субъективности и ее цена // НЛО, 2003, N 59 - 
http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/gudk.html - 20.11.2015. 

2  Անշուշտ, մենք կողմ ենք նաև միջտեքստային կապերի քննությանը, սակայն 
տեքստի քննության մյուս մոտեցումներն ու սկզբունքները (խոսույթի վերլուծու-
թյուն, ռեցեպտիվ գեղագիտություն և այլն) արդեն ուսումնասիրության «երկրորդ» 
փուլն են։ 

3  История немецкой литературы в 5 томах, М., Издательство Академии наук СССР, 
1962-1976. История французской литературы в 4 томах, М., Издательство 
Академии наук СССР, 1946-1963. 
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Կառուցվածքաբանության, նշանագիտության տեսանկյունից նման 
դասագրքերի հնությունը ճչացող է, հնացած է նաև գրականության տե-
սության դասագրքերում ձևի և բովանդակության բաժանման խնդիրը, 
քանի որ դրանք անքակտելի են: 

Կառուցվածքաբանությունը «ձև» և «բովանդակություն» հասկացու-
թյունների փոխարեն 1960-ականներին առաջարկում էր ուսումնասիրել 
կառուցվածքը1։ Ի՞նչ ենք հասկանում կառուցվածք ասելով։ 1982 թ. Յու․ 
Լոտմանը հարցազրույցներից մեկում փորձում է բացատրել այն 
հետևյալ կերպ. կարելի՞ է «փոխարինել բանաստեղծությունը քանդա-
կով, կամ սերը՝ տորթով։ Ինչո՞ւ ոչ։ Հավանաբար, այն պատճառով, որ 
այս երևույթներից յուրաքանչյուրը օժտված է ինչ-որ բանով, որը չի 
թարգմանվում և չի փոխարինվում ուրիշով։ Հենց այդ «ինչ-որը» տվյալ 
երևույթի կառուցվածքն է։ Հետևաբար կառուցվածքը տարբերում է մի 
երևույթը մյուսից», բայց, միաժամանակ՝ «կառուցվածքը այն է, ինչը 
միավորում է թվացյալ տարբեր երևույթները»2։  

Ասվածը շոշափելի դարձնելու համար բերենք մի օրինակ․ արտաք-
նապես իրարից տարբեր մարդկանց ընդհանրությունը նրանց կմախքն 
է, մկանային, նյարդային, էնդոկրին և այլն համակարգերը, ինչը նրանց 
«միավորում է» (ինվարիանտ), բայց մարդիկ դրանից նույնը չեն դառ-
նում (վարիանտ)։ Ճիշտ նույն կերպ գրական տեքստը ունի իր մակար-
դակ-համակարգերը: Գրականագետն է որոշում, թե ինչն է դառնալու իր 
ուսումնասիրության առարկան։ Կառուցվածքը վերլուծողը պիտի նկա-
րագրի այդ միավորների փոխհարաբերությունը, փոխկապվածությունը, 
գործառույթը։ 

Նման պարագայում «կառուցվածք» հասկացությունը հնարավորու-
թյուն է տալիս գրականագետին պատասխանել միաժամանակ և′ «ին-
չը» (թեմա, բովանդակություն), և՛ «ինչպես» (ձև, կոմպոզիցիա) հարցե-
րին: Երբ նկարագրում ենք գրական երկի կառուցվածքը, ապա պա-
տասխանում ենք «ինչը» ինչպիսի՞ն է, «ինչը» «ինչպե՞ս» է գործառում 
հարցերին, հետևաբար «կառուցվածքաբանական մեթոդները ոչ միայն 
օգնում են ներթափանցելու այս կամ այն երևույթների էության մեջ, այլև 

                                                 
1  Юрий Лотман, Об искусстве («Структура художественного текста»), Санкт-

Петербург, изд. «Искусство-СПБ», 2005, сс. 14-285. Այս ուսումնասիրության 
համացանցային տարբերակը տե՛ս // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 
Literat/Lotman/_Index.php -20.11.2015. 

2  Б.Ф. Егоров, Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана (Приложения: Интервью Ю. М. 
Лотмана), М., изд. «Новое литературное обозрение», 1999, с. 352.  
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բացահայտում են դրանց գործառույթը մարդկային հարաբերության 
մեջ, այսինքն՝ նրանց հասարակական գործառույթը»1։ Բավական կա-
ռուցողական է տարտու-մոսկովյան նշանագիտական դպրոցի ներկայա-
ցուցիչ Բորիս Ուսպենսկու մոտեցումը։ Նա գրական տեքստի կառուց-
վածքը նկարագրելու համար առաջարկում է «վերհանել [գրական տեքս-
տում առկա․- Տ․Ս․] տարբեր տեսանկյունները, այսինքն՝ հեղինակային 
դիտանկյունները, որոնցից շարադրվում է պատումը (նկարագրություն), 
և ուսումնասիրել դրանց միջև եղած հարաբերությունները (պարզել 
դրանց համատեղելիությունը կամ անհամատեղելիությունը, հնարավոր 
անցումները մի տեսանկյունից մյուսին, ինչն իր հերթին կապված է 
տեքստում այս կամ այն տեսանկյան կիրառության գործառույթի հետ)»2։  

Վերը շարադրվածից կարելի է եզրակացնել, որ արդի փուլում 
գրականագետից պահանջվում է անընդհատ աշխատանք նոր մեթոդ-
ներ, տեսություններ մոտեցումներ որոնելու, ձեռք բերված «գործիքնե-
րը»՝ մետալեզուն, կատարելագործելու և հետևողականորեն կիրառելու 
համար։ Շատ կարևոր է, որ գրականագետը մտածի ոչ միայն փաստա-
կան նյութի ավելացման, համալրման, այլ խոսքով՝ գրական տեքստերի 
ընթերցանության մասին, այլև այն մասին, թե ինչ մեթոդով է իմաստա-
վորելու, մեկնաբանելու կարդացածը։ Սա պետք է լինի գրականագետի 
կարևորագույն նպատակներից մեկը, հակառակ դեպքում վտանգ կա, 
որ մեծ ծավալի փաստական նյութ կրող գրականագետը կարող է վե-
րածվել «կրիչի» (флешка), որը չի կարողանում քանակական տեղեկատ-
վությունը վերածել որակականի։ 

Այժմ ուզում ենք ցույց տալ, թե ինչպես կարող է կիրառվել նշանա-
գիտական մեթոդը արտագրական, արտագրականագիտական ուսում-
նասիրությունների ժամանակ։ 

 
Բ․ Նշանագիտությունը իբրև մեթոդ, կամ հյուրանոցների 

 նշանային իրողությունները 
 Ցանկացած գիտաոլորտ մշակում է իր մեթոդը, մտորում նրա կա-

տարելագործման մասին: Ինչպես արդեն վերը նշել ենք, մեթոդը, պատ-
կերավոր ասած, ուսումնասիրող գիտնականի «ակնոցն» է, «գործիքը», 
որի միջոցով փորձում է լուծել հարուցված խնդիրը։ Ուսումնասիրության 

                                                 
1  Նույն տեղում, էջ 352։ 
2  Борис Успенский, Поэтика композиции, Санкт-Петербург, изд. «Азбука», 2000, с. 

16 / http://philologos.narod.ru/ling/uspen-poetcomp.htm# chapter_00 -20.11.2015. 
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մեկնակետը գիտնականն է։ Նա է որոշում, թե ինչն է դարձնելու իր 
ուսումնասիրության առարկան։  

Նորից վերադառնանք ամերիկացի նշանագետ Չ․Ս. Պիրսի նշա-

նագիտական եռանկյունուն․ 

 
Նկատենք, որ Պիրսի մեծությունը միայն տեքստի մեկնաբանու-

թյան համար նման «լավ» գործիքներ տալու մեջ չէր։ Ամերիկացի փիլի-
սոփան մի չափում էլ է մտցնում, այն է՝ մեկնաբանողին, որն այս եռան-
կյունու միջոցով կարող է մեկնաբանել նշանային իրողությունները։ Թե 
ինչն է դառնալու նշանային իրողություն և մեկնաբանվելու (սեմիոզիս1), 
կախված է մեկնաբանողից։ Վերջինս կարող է ամեն ինչ ենթարկել մեկ-
նաբանության։ Այսպիսի մոտեցման կողմնակիցները պանսեմիոտիկ-
ներն (պաննշանագետներ) են։ Պիրսը այս մոտեցման ջատագովներից 
էր2։ Այս երևույթը հետաքրքիր է մեկնաբանում նաև Յու․ Լոտմանը․ «․․․–
Մենք,– գրում է Յու. Լոտմանը,– շրջապատված ենք ի սկզբանե ոչ նշա-
նագիտական աշխարհով, որը հենված է նշանագիտական լճի վրա: 
Մենք, իսկապես, շրջապատված ենք ոչ նշանագիտական աշխարհով, 
բայց մենք այն չենք տեսնում: Մենք տեսնում նեք այն աշխարհը, որը 
ստեղծում ենք՝ ոչ նշանագիտական աշխարհի նշանագիտական 

                                                 
1  «Սեմիոզիսը» (նշանակերտում) պիրսյան նշանագիտության կարևորագույն 

հասկացություններից է։ Ըստ նրա՝ նշանը դեռ նշան չէ, քանի դեռ մեկնաբանողը 
չի դարձրել իր մեկնաբանության օբյեկտ։  

2  Իր մոտեցումը Պիրսը հիմնավորում է հետևյալ կերպ. «It has never been in my 
power to sduty anything – mathematics, ethics, metaphysics, gravitation, 
thermodynamics, optics, chemistry, comparative anatomy, astronomy, psychology, 
phonetics, economics, the history of science, whist, men and woman, wine, metrology 
– except as study of semeiotic» (Մեջբերումը ըստ՝ Winfried Nöth, Handbuch der 
Semiotik, Stuttgart: Metzler, 1985, S. 35) 
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աշխարհ»1։ Մեջբերումը վկայում է, որ մարդուն տրված չէ տեսնել աշ-
խարհը առանց նշանների: Պատահական չէ, որ գերմանացի փիլիսո-
փա Էրնստ Կասիրերը (1874-1945) «Սիմվոլիկ ձևերի փիլիսոփայու-
թյուն» («Philosophie der symbolischen Formen», 1923-29) աշխատու-
թյան մեջ մարդուն համարում է Animal Symbolicum՝ կենդանի, որ օգ-
տագործում է նշաններ։ Եվ դա իրոք այդպես է2: Մարդը տեսնում է աշ-
խարհը, բայց աշխարհի մասին մտորում է նշանների (բառերի) միջո-
ցով: Ստացվում է, որ մարդը մի կողմից նշանաստեղծ է, մյուս կողմից՝ 
նշանը կլանող, ապակոդավորող: Նշանի ապակոդավորման խնդիրնե-
րով է զբաղվում նշանագիտությունը, որը և ստեղծում է «ոչ նշանագի-
տական աշխարհ» (Լոտման), այսինքն՝ կոդավորված նշանները նշա-
նագիտության միջոցով ապակոդավորվում են, նշանային աշխարհը 
դառնում է ոչ նշանային։  

 Պաննշանային մոտեցումը հնարավորություն է տալիս, օրինակ, 
գրականագետին դուրս գալ իր ավանդական սահմաններից և ուսում-
նասիրել այլ նշանային իրողություններ, նշանային համակարգեր (քա-
ղաք, պարտեզներ, դիզայն, մոդա, ուտեստներ և այլն)։ Եթե Պիրսի հա-
մար քարտային խաղերը, օրինակ, վիստը կարող էր դառնալ ուսումնա-
սիրության առարկա, ապա ոչինչ չկա զարմանալու, երբ Դ.Ս. Լիխաչևը 
կյանքի բերումով Սոլովկիում անցկացրած տարիներին (1928-32) 
առանց նշանագիտական մետալեզվի գրել է իր առաջին փայլուն հոդ-
վածը քրեական հանցավորների քարտային խաղերի, նրա աստիճանա-
կարգության, պահվածքի (Habitus)3, բառապաշարի, գողական արգոյի, 
ժարգոնի մասին4։ 

Մենք էլ, հետևելով Պիրսի նշանագիտական հայացքներին, փոր-
ձենք դուրս գալ գրականագետին «ավանդված» սահմաններից և 

                                                 
1  Ю.М. Лотман, «Чем длиннее пройден путь, тем меньше вероятностей для 

выбора», с. 146 // Ю.М. Лотман, Воспитания дущи, Санкт-Петербург, изд. 
«Искусство-СПБ», 2005. 

2  Սակայն նկատենք, որ պետք չէ թերագնահատել կենդանիների՝ նշանների 
մեկնաբանման ունակությունները։ Տե՛ս Франс де Валь, Политика у шимпанзе: 
Власть и секс у приматов, М., изд. «Изд. дом Высшей школы экономики», 2015. 

3  Д. С. Лихачев, Картежные игры уголовников (из работ криминологического 
кабинета) // Соловецкие острова, 1930, N 1, с. 32-35 / http://www.lihachev.ru/ 
lihachev/ bibliografiya/5445/ - 20.11.2015. 

4  Д. С. Лихачев, Черты первобытного примитивизма воровской речи. 1933 // Язык 
и мышление, М., Л., 1935, Т. 3-4, сс. 47-100 / http://www.lihachev.ru/pic/site/files/ 
fulltext/cherti_perv.pdf - 20.11.2015. 
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նկարագրել, վերլուծել մի քանի նշանային իրավիճակներ, որոնք հաճա-
խակի են հանդիպում 21-րդ դարի հյուրանոցներում1:  

Քանի որ մեր քննության ընթացքում օգտվելու ենք լեզվաբան, 
նշանագետ Ռոման Յակոբսոնի (1896-1982) հաղորդակցության կաղա-
պարից2, ուստի հարկ ենք համարում նախ համառոտ ներկայացնել մեր 
ընթերցողին նրա մշակած հաղորդակցական կաղապարը․ 

 
Այս հաղորդակցական կաղապարը կարելի է կիրառել տարբեր գի-

տաոլորտներում (լեզվաբանություն, քաղաքագիտություն, մշակութաբա-
նություն, հոգեբանություն և այլն)։ Կաղապարը կարող է օգտակար լինել 
նաև գրական տեքստերի վերլուծության ժամանակ։ Ուղարկողը մեր հե-
ղինակն է, տեղեկատվությունը՝ գեղարվեստական տեքստը, հասցեա-
տերը՝ ընթերցողը։ Համատեքստ ասելով Ռ. Յակոբսոնը այն, «ինչի մա-
սին խոսվում է (ռեֆերենտ), ․․․համատեքստը պետք է ընկալվի հասցեա-
տիրոջ կողմից և կա՛մ պիտի լինի խոսքային, կա′մ թույլ տա վերբալի-
զացիա»3։ Այս գաղափարը տեղայնացնենք գրական տեքստի քննու-
թյան վրա։ 

                                                 
1 Մեր հետագա շարադրանքում նշանագիտական «գործիքները», «ակնոցը» 

օգտագործելու ենք մեզ համար կարևոր նշանային իրողությունները 
մեկնաբանելու համար։  

2  Роман Якобсон, Лингвистика и поэтика, сс. 193-230 // Структурализм «за» и 
«против», М., 1975. 

3  Նույն տեղում, էջ 198։ 
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 Գրական տեքստի վերլուծության ժամանակ կարող ենք ձևավոր-
վել «մեծ» ու «փորք» համատեքստեր։ «Փոքր» նշելիս նկատի ունենք 
գրական տեքստի «ներսում» մեկնաբանողի կողմից ձևավորվող համա-
տեքստերը, որի քննության ընթացքում դուրս ենք բերում թաքնված, 
ծածկագրված իմաստները։ Իսկ «մեծ» համատեքստը քննելիս վեր ենք 
հանում գրական տեքստի և իրականության, հեղինակի և իրականու-
թյան կապի արդյունքում ձևավորված իմաստները։  

Գրական տեքստի ուղարկողը՝ գրողը, օգտվում է կոդերից՝ լեզվից՝ 
հայերենից, անգլերենից, ռուսերենից և այլն (դենոտատիվ, լեզվական 
մակարդակ), որի վրա ավելանում են հավելյալ սոցիոմշակութային, քա-
ղաքական, տնտեսական իմաստները, որոնք էլ հենց կազմում են կոնո-
տատիվ կոդերը։ Ասվածից բխում է, որ մեկնաբանողը, ընթերցողը, եթե 
անգամ խնդիր չունի լեզվի մակարդակում (դենոտատիվ մակարդակ), 
ապա գրական տեքստը հասկանալու համար նրան հարկավոր է կոնո-
տատիվ կոդերի խոր իմացություն, որ հնարավորինս ամբողջովին բա-
ցահայտվի գրական տեքստի ծածկագրված իմաստները։ Կոնոտատիվ 
կոդերի ապակոդավորումը հնարավոր է գրական տեքստի «մեծ» համա-
տեքստի, գրողի կյանքի (ոչ բիոլոգիական!), նրա ժամանակաշրջանի, 
քաղաքացիական, մարդկային պահվածքի (Habitus), տվյալ ժամանա-
կաշրջանի տարբեր բնույթի տեքստերի, խոսույթների (աստվածաբա-
նական, փիլիսոփայական, հոգեբանական, սոցիոլոգիական, քաղաքա-
կան, պատմագիտական և այլն) լավ իմացության շնորհիվ1։ 

Մենք արդեն կոդը ներկայացրինք ընդլայնված դենոտատիվ vs. 
կոնոտատիվ2 հակադրման միջոցով։ Մինչդեռ Ռ․ Յակոբսոնը կոդ ասե-
լով նկատի ունի «ամբողջությամբ կամ գոնե մասամբ ընդհանուր հաս-
ցեատիրոջ և ուղարկողի համար (կամ այլ բառերով՝ կոդավորողի և 
ապակոդավորողի)»3։ Նկատենք, որ անգամ ընդհանուր կոդի (լեզվի) 
դեպքում, երբ ասենք երկու հայ զրուցում են հայերենով, չեն հասկանում 
իրար։ Ինչ է պատճառը, որ հաղորդակցվում են նույն ժամանակաշրջա-
նում, նույն քաղաքում, երկու միևնույն լեզվի կրողներ, բայց չեն հասկա-
նում միմյանց։ Այս առիթով դիպուկ է ձևակերպել փիլիսոփա Լևոն-

                                                 
1  Գրողի, մշակութային գործչի պահվածքի փայլուն օրինակ է Իրինա Պապերնոյի 

ուսումնասիրությունը։ Այս մասին մանրամասն տե′ս Ирина Паперно, Семиотика 
поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма, М., изд. «Новое 
литературное обозрение», 1996: 

2  Այս իմաստների մասին մանրամասն տե′ս Ролан Барт, Основы семиологии, сс. 
114-163 // Структурализм «за» и «против»: 

3  Якобсон Роман. Лингвистика и поэтика, с. 198 // Структурализм «за» и «против». 
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Արություն Աբրահամյանը․ «Ինչո՞ւ է մեզ այդքան դժվար հասկանալ մի-
մյանց: Լեզվաբանական տեսանկյունից այն պատճառով, որ միևնույն 
բառային նշաններին տալիս ենք տարբեր նշանակություններ: Իրակա-
նում, էությունը դրանում չէ: Անզոր հետևելով բառերին՝ մենք խոսում 
ենք, ըստ էության, տարբեր երևույթների մասին, որովհետև մեր գլուխ-
ներում նստած են տարբեր իրողություններ (реалии): Չէ՞ որ արտաքին 
աշխարհը պարունակում է բազմաթիվ ու տարասեռ աշխարհներ»1։  

Խնդիրն է՛լ ավելի է բարդանում, եթե զրուցակիցները, գրողն ու ըն-
թերցողը տարբեր ժամանակաշրջանների կրողներ են։ Պատահական 
չէ, որ Լոտմանը իր «Մշակույթ և պայթյուն» («Культура и взрыв») աշ-
խատության մեջ ճշգրտում է մտցնում յակոբսոնյան կաղապարի մեջ, 
նշելով՝ ««լեզու» եզրույթը «կոդ»-ով փոխարինելը այնքան էլ անվտանգ 
չէ, որքան թվում է։ ․․․Կոդը չի ենթադրում պատմություն», մինչդեռ «լե-
զուն կոդն է գումարած նրա պատմությունը»2: Հենց այս պատմությունն 
է ձևավորում կոնոտատիվ կոդերը։ Նույն միտքը հանդիպում ենք նաև 
մշակութաբան, պատմաբան Գ.Ս. Կնաբեի «Մշակույթի նշանագիտու-
թյուն» աշխատության մեջ. «Նշանագիտական կոդերը՝ լեզու է, որով 
պատմությունը խոսում է մարդու հետ, ոգին՝ գիտակցության: Նշանը 
մարդացած [շեղատառերը.- Գ. Կնաբե] աշխարհի մոդելն ու իրականու-
թյունն է»3։ 

Ասվածը փաստարկենք ևս մի օրինակով։ Գրական տեքստի մա-
կարդակում կոդը ընկալվում է ոչ միայն դենոտատիվ (լեզվական), այլև 
կոնոտատիվ (հարանշանակային) մակարդակում։ Օրինակ՝ Ֆր․ Կաֆ-
կայի «Կերպարանափոխության» մեջ «Ungeziefer»-ը երկակի կոդ ունի։ 
Լեզվական կոդը արտահայտվել է գերմաներեն «միջատ» բառով (դենո-
տատիվ իմաստ), իսկ կոնոտատիվ կոդը կբացվի այն դեպքում, երբ 
փորձենք կաֆկայական տեքստի հիման վրա ապակոդավորել և դուրս 
բերել Գրեգոր Զամզայի օտարացման պատճառները։ 

Վերադառնանք Ռ․ Յակոբսոնին։ Նրա կաղապարը նաև հնա-
րավորություն է տալիս ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես է գրողը 
կապ հաստատում իր հասցեատիրոջ՝ ընթերցողի հետ։ Արդյո՞ք գրողը 

                                                 
1  Абрамян Левон-Арутюн. Тетрадь Sigma. Размышления на философские темы (гл. 

Контуры философии языка). Изд. второе, исп. и доп., изд. «Лимуш», Ереван, 
2008, с. 36. 

2  Лотман Ю. М., Семиосфера («Культура и взрыв»), Санкт-Петербург, изд. 
«Искусство-СПБ», 2004, с. 15. 

3  Кнабе, Г.С. Семиотика культуры, М., Рос. Гос. гуманит. Ун-т, 2005, с. 45. 
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բացահայտ խոսք ունի՝ ուղղված իր ընթերցողին, թե այդ միտումը 
թաքնված է։ Գրողը ընթերցողի հետ կապը կարող է պահել նաև անուղ-
ղակի ձևով, օրինակ, հետաքրքիր պատումի միջոցով և այլն։ Կաղապա-
րի «կապ»-ի բաղադրիչը սևեռում է նաև գրականագետի ուշադրությունը 
նման խնդիրների վրա։ Ծանոթությունը այս կաղապարի հետ կարող է 
գրականագետի մոտ առաջացնել, օրինակ, հետևյալ հարցը. արդյոք 
ուսումնասիրվե՞լ է տարաժամանակյա կտրվածքում մեր գրողների՝ իր 
ընթերցողին դիմելու մարտավարությունը։ Որքան մեզ հայտնի է՝ ոչ։ 
Ուստի առնվազն այս հարցադրումը սպասում է իր ուսումնասիրողին։ 

Ռ․ Յակոբսոնի հաղորդակցական կաղապարը արժեքավոր է նաև 
այն հանգամանքով, որ իր կաղապարի ամեն մի բաղադրիչի տակ տե-
ղավորել է համապատասխան լեզվական գործառույթը (գծ․ 4)։  

Այժմ անցնենք մեր նյութի՝ հյուրանոցային նշանային իրողություն-
ների քննությանը: 

Նորագույն տեխնոլոգիաների նվաճումները իրենց կնիքն են թողել 
նաև հյուրանոցային համակարգերի զարգացման գործում: Օրինակ՝ 
հյուրանոցային համարների դռները բացվում են պլաստիկ քարտերի 
միջոցով: Այդ քարտերը կոդավորվում են այնքան օր, որքան հյուրը 
վճարել է այդ հյուրանոցում մնալու համար, որից հետո քարտը դառնում 
է անպետք և այն կարելի է դեն նետել կամ վերադարձնել:  

Նախ նշենք այս երևույթի ուտիլիտար նշանակության մասին։ 
1. Հաճախորդը ազատվում է բանալին կորցնելու գլխացավանքից 

և անգամ կորցնելու դեպքում կարելի է արագ ու անվճար վերականգնել: 
2. Ավելի ապահով է այն իմաստով, որ բացառվում է գողությունը 

նախորդ հաճախորդների կողմից բանալու նմանօրինակի միջոցով: Մեծ 
հյուրանոցներում մարդկանց ելումուտը ուղղակի անհնար է վերահսկել, 
և դա է պատճառը, որ մեծ հյուրանոցների համարների դռները ունենում 
են փոքրիկ դիտանցքեր: 

Իսկ այժմ քարտի նշանային կողմի մասին:  
Հյուրանոցային քարտ-բանալիներից մեկի վրա հանդիպեցինք 

հետևյալ տեքստը. «Այս նշանը ճամփորդությունների, արդարության և 
բարեկարգության ռուն է: Հնում մարդիկ հավատում էին, որ այն կօգնի 
ճամփորդությունը դարձնել ապահով և հարմարավետ: Թող այս ռունը 
ձեր ճանապարհի պահապանը լինի»1: Ինչպես տեսնում ենք, այս տեքստը 

                                                 
1  «Этот знак - руна путешествий, справедливости и порядка. В древности люди 

верили, что она поможет им сделать путешествие безопасным и комфортным. 
Пусть руна хранит вас в пути!» // «This sigh - rune of travel and justice. In ancient 
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պահանջում է իր հասցեատիրոջից, որ այն պահպանի իբրև մի նշան-
թալիսման, քանի որ այն կապ ունի հնության, հին ժամանակների հետ 
(«հնում մարդիկ հավատում էին…»)։ Սա ենթադրում է, որ այն, ինչ հին 
է, գալիս է դարերի խորքից, արժանի է պահպանման, ուստի տեքստը 
թաքնված կերպով ունի դիդակտիկ-ուսուցողական կողմ: Հնության գա-
ղափարը շեշտվում է նաև «ռուն» բառի միջոցով, որը մատնանշում է 
սկանդինավների հին գրերը, որոնք պահպանվել են քարերի և այլ 
առարկաների վրա1: 

 Փաստորեն հյուրանոցի դուռը բացող քարտի վրա գրված այդ 
տեքստը հավակնում է այդ նույն քարտը դարձնել հասցեատիրոջ հա-
մար թանկարժեք մի իր, քանի որ այն կապ ունի «ճամփորդության, ար-
դարության, բարեկարգության» հետ: Սա է քարտը դարձնում թալիս-
ման, արժեքավոր: Այս գաղափարը խորացվում է մի այլ անուղղակի 
փաստարկով. «Հնում մարդիկ հավատում էին, որ այն կօգնի ճամփոր-
դությունը դարձնել ապահով և հարմարավետ»: 

Ընդհանրապես տեքստերն ուսումնասիրելու համար պետք է են-
թարկել գործառական վերլուծության2, այսինքն՝ որոշել, թե ինչ է ուզում 
ասել կոդավորված տեքստը ընթերցողին, հասցեատիրոջը:  

Եթե մեր տեքստը ենթարկենք գործառական վերլուծության, ապա 
կարող ենք ասել, որ այն ունի.  

1. Էմոտիվ/էքսպրեսիվ գործառույթի քննությունը հնարավորու-
թյուն է տալիս բացահայտել տեղեկատվության ուղարկողի, մեր դեպ-
քում գովազդի հեղինակը/պատվիրատուն ուզում է արտահայտչականու-
թյուն հաղորդել գովազդային տեքստին, տպավորություն թողնել գո-
վազդի հասցեատիրոջ վրա։ Արտահայտչականությունն ու տպավորու-
թյունը ստեղծվում են սովորական գովազդային տեքստը ռուն դարձնե-
լու միջոցով (գովազդային տեքստ և ռուն)։  

2․ Ռեֆերենտատիվ (հաղորդակցական) բնույթ, երբ տեքստում 
ինչ-որ բան է ասվում առարկայի, երևույթի (օբյեկտ), մեր պարագայում՝ 
հյուրանոցի մասին։ 

                                                                                                          
times people believed it would help help to make their trip safe and comfortable. Let 
Rune protect you while traveling!»։ Այս տեքստը գրված էր Ռուսաստանի ք. 
Գատչինայում գտնվող «Գակկել հաուզ» հյուրանոցի քարտի վրա: 

1  Բացի այդ՝ ռուն էին կոչվում նաև հին կարելական, ֆիննական, էստոնական 
ժողովրդական էպիկական երգերը: 

2  «Գործառությունը տեքստի ինֆորմացիայի իմաստի մի մասն է» (В.В. Кашкин, 
Основы теории коммуникации: Краткий курс, 3-е изд., перераб. и доп., М., изд. 
«АСТ: Восток – Запад», 2007, с. 92): 
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3. Կոնատիվ/հրամայական (հասցեատիրոջն ուղղված), որը են-
թադրում է հստակ հասցեատեր. «Հնում մարդիկ հավատում էին, որ այն 
կօգնի ճամփորդությունը դարձնել ապահով և հարմարավետ»: Այստեղ 
հասցեատիրոջ խոսքը անուղղակի կերպով է դրսևորվում («Հնում մար-
դիկ հավատում էին…»)։ Այս նախադասության մեջ հրամանը «թաքն-
ված» է «հավատում էին» բայի մեջ։  

4.  Մոգական-օրհնաբանական1 («Թող այս ռունը ձեր ճանապար-
հի պահապանը լինի»), կամ ֆատիկ: Սովորական հարղորդակցության 
մեջ ֆատիկ գործառույթի դեր են կատարում, օրինակ՝ ռադիոալիքային 
հաղորդակցության ժամանակ․ «Կենտրոն, 08-ին փոխանցեք…», կամ՝ 
«Այո, այո, դուք իրավացի եք, հետո՞»։ «Այո, այո»-ն թվում է, թե հույզ է 
արտահայտում, բայց իրականում հաստատում է հաղորդակցությունը։  

5․ Գեղագիտական գործառույթը մեր գավազդում բացակայում է, 
քանի որ այն ինքն իրեն չի ուղղված, այլ հաճախորդին։ «Այս գործառույ-
թը,– գրում է Ռ․ Յակոբսոնը,– ուժեղացնում է նշանների շոշափելիու-
թյունը, խորացնում է հիմնական դիխոտոմիան (բաժանում) նշանների և 
առարկաների միջև»2։ 

6. Մետալեզվաբանական բնույթի, այսինքն՝ երբ տեքստի ինֆոր-
մացիան ենթադրում է նաև այլ մետաինֆորմացիա-տեղեկություն։ Օրի-
նակ՝ «երբ երեխան հարցնում է՝ ի՞նչ է «մտրուկը»։ Ծնողն էլ բացատրում 
է, որ մտրուկը ձիու ձագն է: Կոնկրետ մեր քննվող տեքստում մետալեզ-
վական գործառույթ կատարող միավորներ, տարրեր չկան, քանի որ գո-
վազդային տեքստերը միֆաստեղծ են, ոչ թե ապամիֆականացնող։ 
Սովորաբար մետալեզվական դեր են կատարում գրականագետի, 
                                                 
1  Այս լեզվական գործառույթի կողմնակիցներից էին Ա.Ա. Լեոնտևը և Ն.Բ. 

Մեչկովսկայան (В.В. Кашкин, Основы теории коммуникации, с. 94): Ռ. 
Յակոբսոնը մոգական, կախարդական գործառույթը բացատրում է հետևյալ 
կերպ՝ «բացակայողի կամ «երրորդ դեմքի» անշունչ էակի վերածումը կոնատիվ 
տեղեկատվության հասցեատեր»։ Բերենք սիրո կախարդանքի «հայկական» մի 
տարբերակ. «Կախարդում եմ, որ Աշոտը միանա Մարինային այնպես, ինչպես 
միավորված են Կրակը, Ջուրը և Օդը Երկրագնդին։ Եվ Աշոտի ամբողջ ուշքն ու 
միտը ուղղված լինի Մարինային, ինչպես Արևի ճառագայթները…»։ Հաղորդակ-
ցական տեսանկյունից տեքստերի գործառույթային այս բաժանումը այնքան էլ 
քարացած չէ, երբեմն տարբեր գործառույթներ հատվում են. օրինակ` հենց մեր 
քննվող տեքստում. «Թող այս ռունը ձեր ճանապարհի պահապանը լինի»։ Եթե 
Յակոբսոնի լեզվական գործառույթների բաժանմանը հետևենք, ապա այս 
նախադասությունը կոնատիվ գործառույթ ունի՝ հասցեատիրոջը ուղղված: 

2  Якобсон Роман Р. Лингвистика и поэтика, сс. 202-203 // Структурализм «за» и 
«против». 
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նշանագետի, մեկնաբանողի տեքստերը։ Օրինակ՝ հաջորդ պարբերու-
թյունը կարող է կատարել մետալեզվական գործառույթ։ 

Վերջիվերջո ի՞նչ է ուզում հաղորդել այս տեքստը հասցեատիրոջը: 
Խնդիրն այն է, որ այն ունի երկու ուղղվածություն.  

ա․ տեքստում հանդիպող «արդարություն, բարեկարգություն, 
ապահովություն, հարմարավետություն» բառերը մետամակարդակում 
դառնում են տվյալ հյուրանոցը գովազդող նշանակիչները, որոնք վերա-
բերում են հյուրանոցին (դենոտատ), 

բ․ հասցեատերը, պահելով իր մոտ այս քարտը, միշտ համաբանա-
կան պլանում հիշելու է այդ քարտի «ծագումնաբանության» մասին: 
Ստացվում է՝ քարտը դառնում է տվյալ հյուրանոցը գովազդելու միջոց: 
Եվ ամեն անգամ վերադառնալով տվյալ քաղաք՝ նախկինում հյուրըն-
կալված հաճախորդը պիտի հիշի իր թալիսման-քարտի մասին և գնա 
անցյալում ապրած «արդար, բարեկարգ, ապահով, հարմարավետ» հյու-
րանոցը: Այսպիսով, մեր մեկնությունը, ի համեմատ գովազգային տեքս-
տի, կատարեց մետալեզվական գործառույթ, քանի որ մենք ապամիֆա-
կանացրինք քարտ-բանալիի վրա զետեղված գովազդային տեքստը։ 

Այժմ տեսնենք, թե ուրիշ ինչ նշանային իրավիճակների ենք հան-
դիպում հյուրանոցային տարածքում: Շատ հաճախ հյուրանոցների հա-
մարներում նոր ժամանած հաճախորդին երբեմն սպասում է հիմնակա-
նում չգազավորված հանքային ջուր (օր․՝ Bon AQUA)1 և փոքրիկ շոկո-
լադ: Այս ուշադրության նշանները վկայում են հյուրանոցի՝ իրենց հաճա-
խորդ-հյուրերի նկատմամբ հոգատարության, ուշադրության մասին․ 
ջուրը մասամբ կհագեցնի ծարավը, իսկ շոկոլադը՝ քաղցը:  

Հյուրանոցներում կարելի է հանդիպել նաև այլ նշանների:  
Համարներում հաճախ տեսնում ենք ստվարաթղթից պատրաստ-

ված քարտեր, որոնք նախատեսված են հաճախորդի և հավաքարարի 
հաղորդակցման համար: Սովորաբար այդ քարտի մի կողմը կարմիր 
գույնով է ներկված ու նկարված է մի պատանի՝ խորը քնած, որի դեմքին 
կարելի է նշմարել թույլ երևացող ժպիտ։ Այս նշանը (ժպիտ) վկայում է 
նրա քաղցր քնի մասին: Քարտի մյուս կողմը կանաչ գույնի է, որի վրա 
մի կին է նկարված՝ հատակի խոզանակը ձեռքին։ Կարմիր գույնով 
ներկված քարտի մյուս կողմում գրված է՝ «Dzzzzzz…»: Ինչպես նկատում 
ենք, այս քարտը դժվար չէ կռահել, թե ինչի համար է նախատեսված: 

                                                 
1  Չմոռանանք, որ շատ երկրներ խմելու ջրի խնդիր ունեն, և նրանց ծորակի ջուրը 

անպիտան է խմելու համար։ 
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Գունային (կանաչ և կարմիր) և պատկերային (քնած պատանի և խոզա-
նակը ձեռքին կին) հակադրությունների միջոցով հյուրանոցի հաճա-
խորդն ու հավաքարարը կարողանում են հաղորդակցվել տարբեր ժա-
մերի, ոչ tête-à-tête: 

Բացի ուղղակի գովազդներից՝ հյուրանոցային համակարգերում 
կիրառվում են նաև ոչ բացահայտ, թաքնված գովազդային միջոցներ: 
Արդի մեծ հյուրանոցներում օդափոխությունը կենտրոնական է. յուրա-
քանչյուր սենյակում առաստաղի վրա կարելի է տեսնել օդափոխության 
անցքը: Բացի իր ուտիլիտար նշանակությունից՝ այն օգտագործվում է 
իբրև հյուրանոցի բնակիչների ախորժակը գրգռելու միջոց1: Երեկոյան 
ժամերին կարելի է ժամանակ առ ժամանակ (1-1,5 ժամը մեկ) զգալ կենտ-
րոնացված օդափոխության անցքից «գրոհող» գովազդը, այսինքն՝ հոտի 
մակարդակում ուղարկվում են զանազան համադամ ուտեստների ախոր-
ժաբեր բուրմունքներ։ Ընթերցողը արդեն կռահում է, թե ինչու: Սա էլ մի 
յուրօրինակ լուռ գովազդի միջոց է։ Նման հաճելի բույրերով հաճախորդ-
ներին փորձում են հրավիրել վճարովի, բայց խոստումնալից ընթրիքի։ 

 Հյուրանոցային համակարգում հյուրերին կարելի է կառավարել 
երաժշտության միջոցով։ Հարկերում ցածր ձայնով միացվում են տար-
բեր ռիթմերի երաժշտություններ: Ուշադիր հետևելու դեպքում՝ կարելի է 
նկատել, որ ռիթմերը, կախված օրվա ժամերից, փոփոխվում են: Օրի-
նակ՝ երեկոյան միացնում են դասական, դանդաղ, հանգստացնող 
երաժշտություն (Ֆ. Շոպեն, Նոկտյուրն «Ֆա մաժոր», «Ռե բեմոլ մաժոր» 
և այլն): Տարբեր համատեքստերում այս երաժշտությունը հետաքրքիր 
իմաստներ էր ստանում: Եթե քայլում կամ նստած ես հյուրանոցի մի-
ջանցքում կամ ռեստորանում, դասական ոչ ռիթմիկ երաժշտությունը 
կատարում է հանգստացնող նշանակություն2:  

Դրան հակառակ՝ առավոտյան հյուրանոցի միջանցքներում և ռես-
տորանում հնչող տեխնո ռիթմերը արագացնում են հյուրերի գործողու-
թյունները, իսկ նախաճաշի ժամանակ՝ դառնում հյուրերի ենթագիտակ-
ցականի վրա ազդելու միջոց: Արագ ռիթմերը կառավարում են նախա-
ճաշի տևողությունը, անգամ ուտելիքի սպառման չափը։ Այս հնարանքը 

                                                 
1  Այս երևույթը ինքներս ենք հայտնաբերել, զգացել։ Այստեղ ուղղակի փորձում ենք 

ներկայացնել մեր տեսածն ու զգացածը։ 
2  Նշենք, որ, օրինակ, գերմանական «Lufthansa» ընկերությունը ինքնաթիռի վայրէջքի 

ժամանակ շատ ցածր միացնում է Մոցարտի երաժշտությունից հատվածներ: 
Վայրէջքի ժամանակ նման երաժշտությունը բավական թեթևացնում է ուղևորների 
մոտ առաջացող անհանգստությունները: Երաժշտությունը այս համատեքստում 
հոգեթերապևտիկ կիրառություն է ստանում: 
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կիրառվում է հատկապես «շվեդական սեղանի» ժամանակ։ Հյուրանոցի 
մենեջմենթի կազմակերպման տեսանկյունից, կարելի է հասկանալ, երբ 
հյուրերը հյուրանոցում շատ են, իսկ ռեստորանում/սրճարանում տարած-
քը սահմանափակ, ապա երաժշտությունը դառնում է անփոխարինելի 
«զենք» հյուրանոցի հյուրերի հոսքն ու նստելու տևողությունը կառավարե-
լու, նախաճաշը խնջույքի չվերածելու համար1: Այլ խոսքով՝ արագ երաժշ-
տությունը «պայքարում» է նաև առանձնապես ոչ մի տեղ չշտապող հյու-
րերի դեմ, ասելով՝ «Կերա՞ր արդեն, ուրեմն գնալու ժամանակն է»: 

Նշանների, նշանային իրավիճակների ականատես կարելի է լինել 
նաև հյուրանոցների լոգարաններում․ «Օգնեք մեզ պահպանել շրջապա-
տող միջավայրը: Եթե ուզում եք փոխել տալ ձեր սրբիչը, ապա կախե-
ցեք այն կախիչի վրա, և մենք կտանք (բռց. կծալենք) նորը: Շնորհակա-
լություն ձեր համագործակցության համար» («Help us to help the 
environment. If you would like your towels changed, then please hang them 
on the towel rail and we will fold them for you. Thank you for your 
cooperation. Printed on recycled card»):  

Իսկ ինչպե՞ս թարգմանել «Printed on recycled card» նախադասու-
թյունը: Այն նշանակում է, որ տեքստը տպված է վերամշակված թղթի 
վրա: Փաստորեն, հյուրանոցը անուղղակի ձևով բարձրացնում է հաճա-
խորդի բիոէթիկական գիտակցությունը, մղում մտորման։ Հյուրանոցն 
իր օրինակով՝ վերամշակված թղթի վրա գրելով, դիմում է հյուրերին՝ 
պահանջելով երկկողմանի մասնակցություն շրջապատող միջավայրը 
պահպանելու համար: 

Բերենք ևս մի օրինակ․  
«Հարգելի հյուրե՛ր, պատկերացրեք քանի տոննա սրբիչներ են 

լվացվում ամբողջ աշխարհի հյուրանոցներում առանց առանձնահատուկ 
անհրաժեշտության, և ինչ քանակի լվացքանյութեր են թափվում այդ 
պատճառով ջրային համակարգ: 

Խնդրում ենք, անել ձեր ընտրությունը: Նետեցե՛ք սրբիչը լոգարա-
նի մեջ, եթե ուզում եք, որ այն փոխարինեն նորով: Կախեցե՛ք սրբիչը 
կախիչի վրա, եթե Դուք ուզում եք շարունակել օգտվել: 

                                                 
1  Մի պահ պատկերացրեք, սիրելի՛ ընթերցող, որ դուք գաք ռեստորան, որտեղ չեն 

պարում, և ձեզ բարձր միացրած տեխնո ռիթմի տակ մատուցեն ուտեստներ: 
Բնական է, որ ուտելուց հետո ձեզ մնում է միայն արագ հեռանալ: Տեխնո, արագ 
ռիթմերը լսում ենք նաև բրենդային հագուստի խանութներում։ Այն օգտագործ-
վում է հատկապես զեղչերի ժամանակ հաճախորդներին ուղղորդելու, արագ 
որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև նրանց մեծ հոսքերը կառավարելու համար։  
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Պահպանեցե՛ք բնությունը: 
Շնորհակալություն» 

 
Уважаемые Гости! 

Представьте себе, сколько тонн полотенец сдается в стирку 
без особой необходимости в отелях по всему миру, и какое огромное 
количество моющих средств попадает в воду. 

Пожалуйста, сделайте Ваш выбор. Положите полотенце в 
ванну, если Вы хотите, чтобы его заменили на чистое. Повесьте 
полотенце на полотенцедержатель, если Вы хотите продолжать им 
пользоваться. 

Внесите Ваш вклад в охрану 
окружающей среды. 
Спасибо 

 
Dear Guests! 

Imagine how many tons of towels are unnecessarily washed in the 
hotels all over the world and huge quantities of detergents needed for this 
purpose enter our water systems.  

Please, make your decision. Towels, thrown into bath or shower 
means you want them to be replaced. Towels put bock on the towel rail 
means you will use them again. 

Keep the environment in mind. 
Thank You. 
 
 Ինչպես տեսնում ենք, այս տեքստը դժվար չէ ապակոդավորելու 

իմաստով: Տեքստի առաջին հատվածը կոնատիվ (հասցեատիրոջը 
ուղղված)1 գործառնություն է կատարում, երկրորդը՝ ֆատիկ, այսինքն՝ 
շեշտը դնում է կոնկրետ հաղորդակցման կապի (կոնտակտ) վրա: 
Բնագրի առաջին մասում հաճախորդի գիտակցության մեջ «արթնաց-
վում» է բնապահպանական գիտակցություն, իսկ երկրորդում ծանոթաց-
վում լոգարանի «խաղի» կանոններին․ «Նետեցե′ք սրբիչը լոգարանի 
մեջ, եթե ուզում եք, որ այն փոխարինեն նորով: Կախեցե՛ք սրբիչը կա-
խիչի վրա, եթե Դուք ուզում եք շարունակել օգտվել»): Իսկ ինչ վերաբե-
րում է վերջին մասին («Պահպանեցե′ք բնությունը» // «Внесите Ваш 
вклад в охрану окружающей среды» // «Keep the environment in mind»), 

                                                 
1 Կապ է ստեղծում հասցեատիրոջ հետ։ 
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ապա այստեղ հաղորդագրության հասցեատիրոջը արդեն ուղղակի 
պատվիրվում է, բայց պատվերը մեղմվում է «շնորհակալություն» բառի 
միջոցով։ Այս «կախարդական» բառով տեքստում ուղարկողի և հասցե-
ատիրոջ միջև ձևավորում է համագործակցության, փոխհասկացողու-
թյան, փոխադարձ հարգանքի, քաղաքավարության մթնոլորտ։  

Սովորաբար, առանց «շնորհակալության», խոսքը, հայտարարու-
թյունը, խնդրանքը վերածվում են հրամանի։ Օրինակ՝ մեզանում շատ է 
հանդիպում փողոցներում, բակերում «Պահպանե՛լ լռություն», «Աղբը 
չթափե՛լ» արտահայտությունները: Արևմուտքում՝ ավելի կոնկրետ Գեր-
մանիայում, կարելի է հանդիպել է՛լ ավելի հետաքրքիր կոնատիվ (հաս-
ցեատիրոջը ուղղված) տեքստերի. «Bitte, nicht rauchen. Danke für Ihre 
Verständnis» / «Խնդրում ենք չծխել։ Շնորհակալություն Ձեր հասկացո-
ղության համար»: Օրինակը վկայում է, որ նման ձևով կառուցված 
տեքստը զերծ է հրամանից, հարգում է հասցեատիրոջը («Խնդրում ենք» 
// «Bitte»), սակայն «դաժան» է օրինախախտի նկատմամբ, քանի որ 
ծխողը դառնում է անհասկացող: Այսպիսի անուղղակի կառուցված խոս-
քը թաքնված վիրավորանք է պարունակում և չունի հուզականության 
տարրեր: Այս օրինակին կարելի է հակադրել տարիներ առաջ Երևա-
նում՝ Կ․ Սարաջևի անվան երաժշտական դպրոցի մարգասեզի վրա, զե-
տեղված մի ցուցանակ, որի վրա գրված էր՝ «Ոչխա՛ր, խոտը մի՛ տրորիր, 
ձմեռը ի՞նչ ես ուտելու»: Կեղծ հոգատարությունը հումորային իրավիճակ 
է առաջացնում, սակայն տեքստը զուրկ չէ հուզականությունից, թաքն-
ված զայրացական լիցքից։  

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ նշանագիտական մեթոդը 
հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրություններ իրականացնել նաև 
գրականագիտության սահմաններից դուրս։ Շրջակա միջավայրը 
դարձնել գիտական, նշանագիտական ուսումնասիրության օբյեկտ, 
մեկնաբանել տարբեր ալիքներով (տեսողական, լսողական, խոս-
քային, ոչ խոսքային) հասցեատիրոջը ուղղված կամ առկա նշանները 
(սեմիոզիս), ինչի արդյունքում պարզվում է, որ նշանները կարող են 
կառավարել մարդկանց։ Բացի այդ՝ կարևոր ենք համարում, որ գրա-
կանագետը ի վիճակի լինի աշխատել նաև այլ լեզվական գործառույթ-
ներով հագեցած տեքստերի հետ։ Ինչո՞ւ պետք է գրականագետը իր 
գործունեության ոլորտը սահմանափակի միայն գրական տեքստերի 
քննությամբ։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ լեզուն ունի առնվազն 6 
գործառույթ, ապա սահմանափակվել մեկի քննությամբ համարում ենք 
ոչ բավարար։  

 



286 
 

Բանալի բառեր. գրականագետ, գիտնականի պատասխանատվու-
թյուն, նշանագիտություն, նշանագիտությունը իբրև գիտություն, նշանա-
գիտությունը իբրև մեթոդ, լեզվի գործառույթ, պանսոմիոտիզմ։  

 
 

 Симян Тигран 
Литературовед, семиотика ее применение 

 
Резюме 

Целью данной статьи является описание профессиональных навыков 
литературоведа и значимость научного метода на примере семиотики как 
науки и метода. 

 
 

Simyan Tigran 
Literature, semiotics of its application 

 
Summary 

The purpose of this article is to describe the professional skills of literary 
critics as well as the significance of the scientific method based on the example 
of Semiotics as a science and method. 
 
 



287 
 

ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ. 
«ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԻ ՏՈՂ ԵՎ ԸՆԴԱՄԵՆԸ… ՄԻ ԿՅԱՆՔ» 

 
Ա 

Հովհաննես Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ «բանաստեղծ նշա-
նակում է նորարար» և «ինչքան մեծ է նրա տաղանդը, այնքան նա 
տարբեր է ու ինքնատիպ»1: Բայց նորարարին, բանաստեղծի ընկալ-
մամբ, վիճակված է քարկոծվելու, մերժված լինելու ճակատագիրը: Եվ 
թեև նա, ժխտելով ավանդները՝ հակադրում է նորը, չյուրացվածը, կրե-
լով ապազգային լինելու պիտակը, բայց, միևնույն ժամանակ, «ազգային 
գրականության մեջ գոյանում է Էյֆելյան աշտարակի պես»՝ ձուլվելով ազ-
գային նկարագրին, վերածվելով ազգային խորհրդանիշի…2: Այսպիսին է 
նաև Գրիգորյանի պոետական անցյալը և ներկան, որ սկզբնավորվում է 
1960-ական թվականներին և տևում մինչև 21-րդ դարի առաջին տասնա-
մյակը: Նրա մուտքը և ընթացքը, հետևապես, պայմանավորված էր գրա-
կան մի ամբողջ պատմաշրջանի ճգնաժամի և նորի որոնման հետ, ուստի 
բանաստեղծին կարելի է համեմատել քաղաքի դարպասներն ավերող 
բարբարոսի հետ, ով «անընդհատ հարցականի տակ է դն(ում) իրակա-
նությունը և նորից ու նորից հայտնաբերում այն» (Լորընս): 

Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայի ընկալման բարդությունը, ուստի, 
հետևյալ տեսանկյունն ունի. նախ՝ բանավեճի և ժխտման ընկալմամբ 
ուղղորդված է գրապատմական ընթացքը կազմալուծելու, այնուհետև՝ 
նորի ինքնահաստատման պոլեմիկան ընդլայնելով՝ հիմնելու նոր պոե-
զիա: Եվ որքան էլ բանավեճը ունի գրապատմական բովանդակություն, 
այնուամենայնիվ արտահայտում է գրական գալիքի հարցադրումը, որ 
թե՛ գրական ավագանու՝ նախորդ դարի 50-60-ականների և թե՛ նորերի՝ 

                                                 
1  Հովհաննես Գրիգորյան, Բաց դռների օր Մհերի քարայրում, Ե., 2008, էջ 25 

(«Բանաստեղծ» նշանակում է նորարար» հարցաթերթիկին Գրիգորյանը 
պատասխանել է 1984թ., «Գրական թերթ», 20 հունվարի):  

2  Նույնը, էջ 25: 
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60-ականների, տարբերակման հիմքով միմյանց ժխտելու և հավելելու 
գաղափարն է կրում: Առաջինները, հաղթահարելով ճգնաժամը, մի ամ-
բողջ գրապատմական շրջանի վախճանն (ամբողջացումը) էին ազդա-
րարում, որ տևեց մինչև 1980-ականները, իսկ նորերը հիմնում էին գա-
լիքի երազանքը՝ հանդես գալով նաև ծրագրային բանաստեղծություննե-
րով, գրական հոդվածներով: Հովհ. Գրիգորյանը, ով հայտնի անուն էր 
արդեն գրական միջավայրում 1960-ականներից «Աշուն» բանաստեղ-
ծությամբ, 1970-ին հրապարակեց «Թե ինչպես «անհետացավ» բանաս-
տեղծությունը», որով սկզբնավորվում է պոետական հովհաննեսգրիգո-
րյանական ուղղությունը, ուր բանավեճը և դիսկուրսը բանաստեղծը 
մեկնաբանում է իբրև պոլեմիկական դիսկուրս: Բայց ամենակարևորը, 
որ հնարավոր է մեկնաբանել այժմ, ոչ թե բանաստեղծի եզրահանգում-
ներն են արդի պոեզիայի բնույթի վերաբերյալ, որոնք ծագում են և 
պահպանում բանավեճի երկխոսական ուժգնությունը, այլ «բանաստեղ-
ծական մոդելի» բացահայտումը, որ նաև «աշխարհի մոդելի» ընկալումն 
է: Օկտավիո Պասը, ահա թե ինչու, մեկնաբանելով նորի էությունը, 
պոեզիան ընկալում է իբրև «արթնացրած ժամանակ», իսկ «ժամանակը 
իմաստադարան է», որը մշակութային առումով խորհրդածել են և բա-
ցատրել են տարբեր կերպ՝ իբրև «հավիտենական կրկնություն, մյուսնե-
րը՝ որպես քարացած անսահմանություն, ուրիշները՝ որպես անթվակիր 
դատարկություն, կամ իբրև ուղիղ գիծ կամ պարույր»1: Իսկ ահա պլա-
տոնականները ժամանակը ընկալել են շրջանաձև և կատարյալ, քրիս-
տոնյաները, 19-րդ դարը՝ որպես հավերժորեն չընդհատվող առաջըն-
թաց…2: Իսկ ինչպիսի՞ն է ժամանակակից դարը և աշխարհը՝ գիտա-
տեխնիկական հեղափոխության շրջանում և ինչպիսի՞ն պետք է լինի 
նոր ժամանակի առասպելաբանությունը՝ պոեզիան: Եթե Պ. Սևակը 
«Հանուն և ընդդեմ ռեալիզմի նախահիմքերի» հոդվածում այն բացատ-
րում էր որպես բազմաձայնության արտահայտություն, և այդ «նոր»ու-
թյունը, ինչպես Սևակն է ասում, ոչ այլ ինչ է, քան «հոգու այլակերպու-
թյուն», որ վեր է «սիրտ կոչվածից և երգ կոչվածից» և «ժամադրավայրն 
է այդ երկուսի և կոչվում է հոգի կամ ոգի», ուստի «քվանտային տեսու-
թյան աղը» համտեսած ժամանակակից մարդը, որ բարդ է ավելի, քան 
դանեմարքացին, առավել ևս, բազմադարյան մարդկությունը, որ «լի է և 
առատ սրտառուչ խոսքերով», ուրեմն և՝ «քիչ էլ կուշտ է», «կարիք ունի 

                                                 
1  Օկտավիո Պաս, Նոր անալոգիա. պոեզիան և տեխնոլոգիան («Նարցիս», 2/2012, 

էջ 24): 
2  Նույնը, էջ 24: 
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հոգևոր ասմունքի, ոգեղինացած ասքի» կամ, ինչպես Չերնիշևսկին է 
ասում՝ «հոգու դիալեկտիկայի»1: Այս տեսանկյունից է, ահա, Պ. Սևակը 
1969-ին «Դժվարը իրենից հասուն լինելն է» հոդվածում քննում և վերլու-
ծում 60-ականների պոեզիան՝ չժխտելով և նշելով մի տարբերություն, 
որ բանաստեղծի բացատրմամբ՝ նորություն չէ, այլ թարմություն: Եվ 
թեև նորերի պոեզիան ունի ասելիքի(ինչի) պակաս և դրանից է բխում 
նրանց «բանաստեղծության արձակունակությունը»(ինչպեսը), բայց, 
միաժամանակ, լինելով որոնող, թերևս … «հասուն չէ ինքն իրենից», 
ինչպիսին դարը և ժամանակն են պահանջում, ուստի եզրակացնում է. 
«կարևորը գտնելն է և ոչ թե փնտրելը»2: 

Թերևս կարելի է տիպաբանական առնչություններ, անգամ զուգա-
հեռներ տեսնել Պ. Սևակի և Հովհ. Գրիգորյանի բանաստեղծության 
«անհետացման» տեսության միջև: Բայց տարբերության հիմնային 
բնույթը ներքին բանավեճի, նրա զարգացման բնույթի մեջ է, որ կարելի 
է բացատրել ժամանակի ընկալման, բանաստեղծության տիպաբանու-
թյան, բանաստեղծի կերպարի և անհատականության կապի և արտա-
հայտության միջոցով: 

Բայց այսպիսի հարցադրումը հնարավոր է բացահայտել Հովհ. 
Գրիգորյանի պոեզիայի ստրուկտուրալ միասնության գրապատմական 
ընթացքի և համակարգի ընդհանրության մեջ, ինչը ամենաբարդ խն-
դիրն է թերևս, որ մեր գրականագիտության, քննադատության տեսա-
դաշտում չի հայտնվել: Ուստի, որպես նախասկիզբ ասենք՝ ինչքան էլ 
Հովհ. Գրիգորյանը քննադատության «շռայլ» ներկայությունն զգացել է 
նախորդ դարի 60-ականներից մինչև մեր դարասկիզբը, քիչ բացառու-
թյամբ է նրա ստեղծագործությունը մեկնաբանվել ճշգրիտ նախահիմ-
քից: Իսկ դրա ելակետը, որ ձևավորում և ամբողջացնում է Գրիգորյանի 
ստեղծագործության ստրուկտուրալ միասնությունը, սկզբնավորվում է 
ժամանակի այնպիսի ընկալումից, որն ընդդիմանում է աշխարհի մա-
սին ամբողջական պատկերացման կորստին: Ուստի, ինչպես հավե-
լում է Օկտավիո Պասը, «ժամանակի էությունն ինքն իրեն քննադատելն 
է, մշտական կոտորակումն ու բաժանումը»3: Որը նշանակում է՝ անալո-
գիան, որ բանաստեղծության հիմնական ստրուկտուրայի կրողն է, քայ-
քայվում է, և բանաստեղծն ասում է այն, ինչ ժամանակն է թելադրում: 

                                                 
1  Պարույր Սևակ, Երկեր, հ. 3, Երևան, 1983, էջ 191: 
2  Նույնը, էջ 237: 
3  Օկտավիո Պաս, Նոր անալոգիա. պոեզիան և տեխնոլոգիան («Նարցիս», 2/2012, 

էջ 24-25): 
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Եվ քանի որ բանաստեղծը դատապարտված է բանաստեղծության այ-
լասացությունը մերժելու, մասնատվող աշխարհի բեմահարթակի վրա 
հայտնվում է բանաստեղծող եսը, ավելի ճիշտ՝ նրա սուբյեկտիվ դաշ-
տում է պատկերակերտվում աշխարհը, որն այլևս բովանդակազուրկ է և 
չի կրում բանաստեղծականի ոգին: Նրան փոխարինում է բացասական 
(քննադատական) ոգին, որ երկխոսական պոլեմիկայի արտահայտու-
թյունն է նաև: Ժխտական նախասկզբի տեսակետը, որ քայքայում է նաև 
ժամանակի ամբողջությունը, արտահայտվում է նաև լեզվի մեջ, որ ոչ 
թե աշխարհը պատկերող այլաբանություն է, այլ դրան փոխարինող 
հեգնանք, որ գեղագիտական նոր կատեգորիա է ըստ Ռ. Շտայների: 
Հովհ. Գրիգորյանը, իհարկե, գաղափարն արտահայտում է «պոեզիան 
հիմա խոսել է նշանակում» արտահայտության մեջ, որ հակադրում է 
«իսկ առաջ՝ երգել» արտահայտությանը, որովհետև բանաստեղծության 
Պեգասն այլևս աշխարհի պատրանքն է խոսքի միջոցով արտահայ-
տում: Եվ քանի որ «պոեզիան օգտակար ճշմարտություն է», ապա բա-
նաստեղծի պատկերացմամբ «ճշմարտությունն ինքնին բանաստեղծա-
կան է», ուստի «փողոցն ավելի հետաքրքիր է», «մարդկանց մոտ (իրեն) 
ապահով (է) զգում», որ նույնն է թե՝ «ճշմարիտ արվեստը պիտի հետզ-
հետե ազատվի զարդարանքներից»1: Ուրեմն բանաստեղծի բանավեճը 
նախապես ուղղված է պոեզիայի նախահիմքերն ընկալելուն, որ նույնն 
է, թե ի՞նչ է պոեզիան: Ուստի այն նույնական է Պ. Սևակի ժխտական 
նախասկզբի՝ «բանաստեղծական անբանաստեղծության» փիլիսոփա-
յական նախահիմքի մեկնաբանությանը, բայց տարբեր երկխոսական 
պոլեմիկայի բացատրությամբ: Փիլիսոփայական առումով այն կարելի է 
վերլուծել այսպես. քանի որ, ինչպես ասում են, պոեզիան, ինչպես այլա-
բանությունը, աշխարհն է կամ նրա պատկերը, և քանի որ խզում կա 
պատկերի էության և պոեզիայի միջև, ինչպես խզումը խոսքի և աշխար-
հի միջև, բանաստեղծին մնում է մի «գործողություն». պատկերել աշ-
խարհը անվան էության մեջ, քանի որ «իրի անունը հենց նրա նախա-
նյութն է, անունն ապրում է իրի մեջ, իրը կերտվում է անվամբ»2: Ուրեմն, 
Հովհ. Գրիգորյանի պոետական համակարգում, իբրև փիլիսոփայական 
նախահիմք, պոեզիան ազատագրելու և պատրանքի ուղին չէ, այլ, ինչ-
պես բանավոր խոսքում, բանաստեղծության տողը հանդես է գալիս որ-
պես շարժվող բեմահարթակ, որն, ինչպես Գրիգորյանն է սահմանում՝ 

                                                 
1  Հովհաննես Գրիգորյան, Բաց դռների օր Մհերի քարայրում, Երևան, 2008, էջ 7-9: 
2  Պավել Ֆլորենսկի, Իդեալիզմի համամարդկային արմատները (Էդվարդ Աթայան, 

Հոգի և ազատություն, Երևան, 2005, Սարգիս Խաչենց, էջ 547): 
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«ընդամենը մի տող և ընդամենը … մի կյանք» արտահայտությունն է, որ 
շարժվում է ասես պաստառի վրա՝ ինչպես տեքստն է նկարագրում 
պատկերը շարժման մեջ, թույլ տալիս ոչ միայն ունկնդրել այն, այլ նաև 
վերակերտել: Այսինքն՝ պատկերը վերակերտվում է լեզվի (խոսքի) մեջ, 
հնարավոր դարձնում ընկալել ոչ թե պատկերը, այլ նրա փոխակերպ-
ված էությունը՝ անունը, որ նույնն է՝ փոխաբերությունը, որ արտահայտ-
վում է տեքստից դուրս՝ ենթատեքստի և համատեքստի համակարգում: 
Փիլիսոփայական իմաստով, ուրեմն, Հովհ. Գրիգորյանի բառի էության 
մեջ թաքնված է «ինքնին իրը», որ նրա անվան գաղափարն է կրում, որ 
շարժման ընթացքով պահպանում է «պոետականի տրամաբանությու-
նը»: Իսկ Հեգելը իմաստի շարժման այդ ընթացքը մեկնաբանում է իբրև 
մեթոդ: Անվան ներսում, հետևապես, շարժման ընթացքը ընկալելով 
իբրև հակասությունների և անտինոմիաների միմյանց բացասող նկա-
րագրում, ստանում ենք բառի և պատկերի մի հայելի, որի ներսում 
պատկերը բացասում է ինքն իրեն: Անվերջ բացասման, իմաստների 
ժխտման ներքին այս «խաղը», որ Գրիգորյանի բանաստեղծության պո-
լեմիկայի ուղին է, ուղղված է ոչ միայն իրեն՝ բանաստեղծին, այլև իր մեջ 
երկխոսող հայելային եսին, որ մեկ-ուրիշն է, ինքն է-և ինքը չէ: Ուստի 
բացասման միջոցով Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիան մարդուն հայում է 
բառի մեջ, ճանաչում նրա ժամանակը և ինքնությունը, որ միաժամա-
նակ ինքն է, «ինչ ուրիշը չէ»: Սա մի «կառույց» է, ուր «ինքնին իրը» և՛ 
գաղափար է, որ վերակերտվում է կերպափոխությամբ, և՛ ձգտում այն-
պիսի ամբողջության, ուր ժամանակը, պատմությունը և ոգին արտա-
հայտվում են միմյանցով, միմյանց էության մեջ՝ կրելով միմյանց բացա-
սելու էներգիան, որ բանաստեղծականի երազանքն է կրում… Ահա թե 
ինչու Հովհ. Գրիգորյանը քննում է նախ այս (պոեզիայի) հարցը, որի 
համատեքստը կրում է «Երգեր առանց երաժշտության» (1975), «Բոլորո-
վին ուրիշ աշուն» (1979) և «Դանդաղ ժամեր» (1986) ժողովածուները ոչ 
միայն վերնագրերի արտահայտության, այլև նրանց իմաստի բացաս-
ման նախահիմքում: Այնուհետև համակարգի ներքին զարգացումը, ընդ-
լայնման հունով, ընդգրկում է ժամանակի, պատմության կենսափորձը և 
ընթացքը, որ բանաստեղծը մեկնաբանում է «կոպիտ խոսքերի ժամա-
նակը» արտահայտությամբ «Հրեշտակների մանկություն երկնքից» 
(1992), «Երկու ջրհեղեղի արանքում» (1996), «Երբեք չմեռնես-ահա թե 
ինչ կասեմ քեզ» (2010) ժողովածուներում, որոնց վերլուծությունը ձևա-
վորում է Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայի ստրուկտուրալ միասնությունը, 
որ գրապատմական ամբողջություն ունի: 
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Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայի համակարգի վերլուծությունը հնա-

րավոր է ինչպես համատեքստի, այնպես էլ գրապատմական պրոցեսի 

ընդհանրության մեջ: Բանաստեղծի մուտքը և ընթացքը պայմանավոր-
ված էր բանավեճի, պոլեմիկայի երկխոսական հարցադրումով, որ 

տևում է տասնամյակներ՝ ուղղված թե՛ գրապատմական պրոցեսին, թե՛ 
ներքին՝ գրական եսի որոնումներին: Երկու դեպքում էլ գրողի հայացքը, 

զուտ պոլեմիկական բովանդակությամբ, ունի քննադատական միտվա-
ծություն, որ հարցադրումների, որոնումների պոետական դիրքորոշման 
մեջ ժամանակը և աշխարհն ընկալում է մասնատված, որովհետև քննա-
դատող ոգին այն քննում է որպես «զուտ վերլուծական տարրերի» ար-
տահայտություն (մասի և ամբողջի անտինոմիա), որպես առարկայա-
կան պատկեր՝ նախահիմքից (նախապատկերից) կոտորակված, այ-
սինքն՝ փոխակերպված այնպես, որ ասես մեծ ժամանակը դիմակ է, 
էություն չունի և միայն իրական ժամանակը կրող եսը (որ նաև բանաս-
տեղծն է) կարող է ի հայտ բերել աշխարհը և ժամանակը՝ վերապրելով և 
փոխակերպելով այնպիսի էության մեջ, որ ուրիշն է- և ուրիշը չէ միաժա-
մանակ: Ուրեմն, իբրև բառապատկեր կամ իբրև դրա արտահայտություն, 
որ ձևավորում է բանաստեղծի և ժամանակի տեքստը, այն պառակտված 
է մեկնաբանության հունով, ասել է՝ հատվածային է, ունի քննադատա-
կան միտում, ուստի այն հեղաշրջող բնույթ ունի իբրև պոետական ընկա-
լում: Հետևապես քննադատումը և հեղափոխությունը հավասարարժեք 
նշանակություն ունեն Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայում, ուր, մեր ենթադր-
մամբ, պետք է փնտրել քավության ուղին, որ հատուցում է բանաստեղծի 
բացասող ոգին՝ ընդդիմանալով թե՛ երեկվա, թե՛ գալիքի դեմ: 

Ահա այսպիսի բարդ նախասկիզբը, որ ներմուծում է բանաստեղծը, 
դժվար ընթեռնելի (թեև արտաքուստ՝ պարզ) մի այնպիսի համակարգ է 
ձևավորում, որի ամբողջությունը, սակավ բացառություններով, չընկա-
լեց քննադատությունը և՛ նախորդ տասնամյակներին, և՛ այժմ… Բայց 
որքան էլ պարադոքսալ է, թե՛ մերժումը և թե՛ ընդունումը, որ ուղեկցում 
է Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայի ընկալումը, յուրատեսակ գրապատմա-
կան նշանակություն ունի, որ ձևավորում է բանաստեղծին՝ իրեն էլ մղե-
լով ոչ միայն պատասխան հոդվածներով մեկնաբանել իր ասելիքը, այլև, 
նույն բանավեճի ոգով արտահայտել այն պոետական ժողովածուներում, 
որոնց միասնության քննությունը արտահայտում է գրական պրոցեսի թե՛ 
հիվանդությունը, թե՛ պահպանում առողջ հատիկը, որ միտված է գրա-
կան նորության բացահայտմանը: Եվ քանի որ քննադատության ծավալը 
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մեծ է, ապա այն կարող ենք ներկայացնել ընդհանուր միտումների տե-
սանկյունից: Ս. Աղաբաբյանը դեռ 1974-ին «Արդի բանաստեղծության 
դիմագիծը» հոդվածում «գնահատության կարևորագույն չափանիշը հա-
մարում էր բանաստեղծականությունը», կոչ անելով «մի կողմ դնել գրա-
կան ակնոցները», «գնալ դեպի նյութը», «չամաչել կոպիտ կյանքից»1, 
վերացական, անկշռելի տարածությունից քաղված համարելով Ալ. 
Թոփչյանի «Բառի սահմանները» հոդվածում նոր պոեզիային վերագր-
վող բաժանումները իբրև պոլեմիստների և մետաֆորիստների: Մեկ 
տասնամյակ անց «Շարժում և իրարանցում» (1982) հոդվածում գրակա-
նագետը, նույն տեսակետից ելնելով, Հովհ. Գրիգորյանի բանաստեղծու-
թյան արձակունակությունը բացատրում է «կյանքային քաղցի», «սրտի 
անբավարարության» տեսանկյունից, «քանի որ արձակը,–վերլուծողի 
կարծիքով,– ինքը կյանքն է…»2: Իհարկե, հարցադրումը երեկ էլ, այսօր 
էլ անիմաստ կլինի, եթե հնչեցնենք՝ իսկ պոեզիա՞ն… Բայց Հովհ. Գրի-
գորյանը վերապրել էր «Աշուն» բանաստեղծության փոթորիկը, որ հրա-
պարակվել էր 1967-ի «Գարունի» թ. 3-ում: Նրանում խորը հուզականու-
թյան լիցք կա, ուր ասվում է՝ «փողոցներում// ծառերից կախված// օրոր-
վում են բանաստեղծները», որոնց դեմքերին ժպիտ կա դեղին, դեմքե-
րից վայր են թափվում դեղին դիմակներ- և հետո, հանկարծ, բացվում է 
դեմքը… Պսևդոռոմանտիկ բանաստեղծի այս կերպարից ազատագրու-
մը, ներքին դրաման, Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայի հարցադրումներից 
մեկն է, որ, քննադատվելով միութենական մամուլում՝ «Պրավդայում», 
հնչեց իբրև դատավճիռ: Այնպես որ, արդեն 1980-90-ականների քննա-
դատությունը՝ մերժող և ավանդապահ, բայց մի «բարակ» (նվազ) հնչյու-
նի պես էր արձագանքում պրոցեսին՝ իբրև բանասիրական պարոդիա… 
Ս. Փանոսյանը «Արդի պոեզիայի հարցերը և քննադատությունը» հոդ-
վածում Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիան, կրկնելով ասվածը, բնութագրում 
է առօրեական և պրոզայիկ, հրապարակախոսական և արձակունակ՝ մի 
կողմից, բայց, մյուս դեպքում՝ իբրև հակասություն արձանագրում «աբ-
սուրդի հասնող ռեբուսային մետաֆորների և ասոցիացիայի մասին»՝ 
օրինակ բերելով Հովհ. Գրիգորյանի «Սկիզբ» բանաստեղծությունը, որ 
բանաստեղծի ոչ թե «ծայրահեղ», «նախորդին անհարիր» դրսևորում է, 
այլ նրա քնարերգության մնայուն արժեքներից մեկը3: Դժվար չէ կռահել, 
թե որտեղ է թաքնված ցլի եղջյուրը… Վերլուծողը (և վերլուծողները) 

                                                 
1  Ս. Աղաբաբյան, XX դարի հայ գրականության զուգահեռներում, Երևան, 1984, էջ 77: 
2  Ս. Աղաբաբյան, Դասականներ և ժամանակակիցներ, Երևան, 1986, էջ 222 
3  Սարգիս Փանոսյան, Արդիական չափանիշներով, Երևան, 1988, էջ 133-135: 
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կառչում էր Հ. Սահյանի մտքից, որ պոետական այլ ակունքից էր բխում, 
ուներ իր բացատրությունը և ասում էր, թե նորերը, ինչպես և Հովհ. 
Գրիգորյանը, օժտված են, որոնք սակայն կտրվել են հողից, իրենց կեն-
սագրություններից, ասել է՝ հեռացել են «հայրենական ստեղծագործու-
թյան ավանդներից1»: Իսկ ավելի վաղ (1976-ին)՝ Վ. Դավթյանը նորը 
անվանել էր «գետնաքարշ պոեզիա», որ մերժման հիմքով այլ բացատ-
րություն էր պահանջում, և քննադատությունը պետք է ոչ թե միագիծ 
մերժեր, այլ քններ երևույթի զարգացման ընթացքը, որն օրինաչափու-
թյան էր հանգել տասնամյակներ տևող բանավեճի ընկալումներում: 
Ահա այդ տեսանկյունից է Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիան քննում կրկին 
Զ. Ավետիսյանը «Պոեզիայի զարգացման արդի միտումները» հոդվա-
ծում՝ առաջադրելով «գեղարվեստական իդեալի հավասարակշռության 
տեսությունը», որ ենթադրում է ավանդների նորացում և շարունակա-
կանություն, ինչին Հովհ. Գրիգորյանն ընդդիմանում է, գեղարվեստա-
կան իդեալի կայունացումը համարելով լճացում («Գրական թերթ», 
1976, 18 հունիս)2: Մինչդեռ Զ. Ավետիսյանը «Պոեզիայի կենսունակու-
թյան գործակիցը» հոդվածում, շարունակելով միտքը, հավելում է, որ 
Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիան «կորցրել է բնական մարդուն, միստիֆի-
կացրել մարդկային կերպարը» և այս ծայրահեղ պայմանականությունը 
խանգարում է տեսնել այսօրվա մարդուն, թեև 20-րդ հարյուրամյակի 
գրականությունը վաղուց հրաժարվել է «բնականության այլաձևումից»3: 
Չգիտեմ՝ ինչու սրանից հետո քննադատը «չի համակերպվում Հովհ. 
Գրիգորյանի լրագրային ոճին» կամ ինչու է ոճը լրագրային անվանում, 
բայց մի բան պարզ է. տեսաբան- քննադատը, որ բարդությամբ խոր 
գրական տեքստեր է բացահայտել, վրիպում է՝ չունենալով Հովհ. Գրի-
գորյանի պոեզիայի վերլուծության թաքնված կոդերի բանալին: Բայց, 
թերևս, չի հասնում այնպիսի կտրուկ մերժման, ինչպիսին մի այլ վերլու-
ծող՝ Դ. Գասպարյանը: «Գրական նոր սերունդը և քննադատությունը» 
հոդվածում գրախոսը մերժում է նոր պոեզիան գնահատողներին, նրանց, 
ովքեր իբրև թե «գերագնահատում» են նորերին, «խզում առաջացնում 
իրական արժեքների և դրանց մասին ասվող-տպագրվող կարծիքների 
միջև»4: Ուստի Ա. Թոփչյանի «Անխուսափելի անհրաժեշտություն» 

                                                 
1  «Գարուն», 1984, 9, էջ 44-45: 
2  Զավեն Ավետիսյան, Գեղարվեստական մտածողության հետքերով, Երևան, 1985, 

էջ 113: 
3  Զավեն Ավետիսյան, Գեղարվեստական մտածողության հետքերով, Երևան, 1985, 

էջ 140: 
4  Դավիթ Գասպարյան, Ժամանակ և շարժում, Երևան, 1984, էջ 81: 
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(«Գարուն», 1987, թ. 3) հոդվածին անդրադառնալով՝ մեղադրում է նրան 
«բառախաղ» անելու մեջ: Թոփչյանը քննում էր նոր պոեզիայի գրական 
ազդեցությունների, կապերի և փոխհարաբերությունների խնդիրը, մինչ-
դեռ Դ. Գասպարյանն ակնարկում է ոչ թե ազդեցության, այլ գրագողու-
թյան ինչ-որ անորոշ փաստ… Ուրեմն՝ «գրական ազդեցությո՞ւն, թե՞ 
գրագողություն» (թեև անհասկանալի է, թե ում նկատի ունի և ում է 
հասցեագրում գրագողի պիտակը, նոր պոեզիայի մեջ բացասելով նո-
րը): Այնուհետև հիմնովին մերժում է նաև Ս. Սարինյանի «Գրական նոր 
սերնդի դիմագիծը» («Գարուն», 1982, թթ. 2-4), կրկին՝ Ալ. Թոփչյանի 
«Վաղվա երգի սերմերը» («Սով. գրականություն», 1982, թ. 4) և այլ հոդ-
վածներ, առաջինը համարելով «ինֆորմացիոն-տեղեկատու բյուլետեն», 
երկրորդին մեղադրելով «սերնդախաղ» անելու, ինքնակրկնող սխեմա-
տիզմի, ինչ-որ օտարամուտ քամիների մեղսադավակից լինելու մեջ… 
Ինչպես ասում են՝ բարձունքից անկումը կես քայլ էլ չէ: Ուստի, ինչպես 
ինքն է հեգնանքով ասում Թոփչյանի մասին, ով՝ իբրև թե միակն է 
մտահասու և ընթացիկ գրականության «անսպասելի շրջադարձերի» 
բացատրման մենաշնորհը պատկանում է իրեն, նույն «վերամբարձու-
թյամբ» կարելի է հակառակը վերագրել Դ. Գասպարյանին: Իսկապես… 
բանասիրական պարոդիա, որ ի տարբերություն նրա մեջ երկատված 
գրականության պատմաբանի, վրիպում է իբրև քննադատ՝ անտեսելով 
«առողջ հատիկը» (իր խոսքն է), որ, անգամ տասնամյակներ անց, բա-
րեբախտաբար պահպանվեց Ս. Սարինյանի և Ալ. Թոփչյանի մեկնաբա-
նություններում: Իսկ Դ. Գասպարյանը, նույն հոդվածում, Հովհ. Գրիգո-
րյանի «Բոլորովին ուրիշ աշուն» ժողովածուի արժեքն անտեսելով, Ալ. 
Թոփչյանի «Ամենամեծ հրաշքը կամ սովորականի հայտնագործումը» 
(1980) հոդվածի գրիգորյանական հայացքի սկզբնավորման դիտանկյու-
նը մերժելով, զայրանում է, երբ, ինչպես ինքն է ասում, «գրքի նեղ ուսե-
րին դրվում է ամբողջ սերնդի հոգեբանությունն ու ստեղծագործական 
կենսագրությունը»: Դ. Գասպարյանը հավանաբար շփոթում է «սովորա-
կանի հայտնագործումը» բնորոշումը իր «սովորականի գեղագիտությու-
նը» տերմինի հետ, որոնք տարբեր ըմբռնումներ են: Ավելին, մեջբերելով 
Պ. Սևակի «Դժվարը իրենից հասուն լինելն է» հոդվածի գաղափարը, որ 
միագիծ չէ, անտեսում է, որ Հովհ. Գրիգորյանը հենց հետսևակյան 
շրջանի պոետական անուններից է, որին մեկնաբանելիս ավելի շատ հա-
յացքի «նմանության տարբերություններից» կարելի է խոսել, և ո՛չ ընդօրի-
նակումից, ուստի եզրակացնելով կարող ենք ասել. Դ. Գասպարյանի 
հետևությունները բխում են Պ. Սևակի հոդվածի (մեղմ ասած) ոչ ճիշտ 
ըմբռնումից: Մեծ բանաստեղծը ուղղակի պահանջո՜ւմ էր՝ հասկանալով, 
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որ նորը՝ հայրություն է նոր: Ուստի «Ե. Չարենցը և արդիականությունը» 
(1962) հոդվածում ասում է. «Լինում են զավակներ ապօրինի և զավակ-
ներ օրինական, իսկ անհայր զավակներ՝ բնավ: Եվ անկարելի է լինել 
մեծ գրող և չլինել օրինական զավակն ու ժառանգորդը տվյալ ազգի մո-
տավոր ու հեռավոր հայրերի»1: Իսկ Հովհ. Գրիգորյանը, կրկին, ինչպես 
մեծ բանաստեղծը կասեր, «հեղափոխական էր երգի մեջ», հայրության 
գաղափարի կրողը և պատահական չէր «Ազատ բանաստեղծության դա-
սական օրինաչափությունները» («Սով. գրականություն», 1982,թ. 7) և 
«Զրույցներ քննադատի հետ… վարագույրի ետևից» («Գրական թերթ», 
1984, 14 սեպտեմբերի) պատասխան հոդվածներում անդրադառնալով Դ. 
Գասպարյանի «Բանաստեղծության հասարակական արժեքը» («Սով. 
գրականություն», 1982,թ. 1) և «Շրջապտույտ» հոդվածներին (որոնց վեր-
նագրերը հուշում են նրանց բովանդակությունը), կենցաղային խնդիրնե-
րից, քննադատի հրամայական ոճից բացի, առաջադրում է հարցեր, 
որոնք մեկնաբանում են դասականի և նորի փոխհարաբերության, գրա-
կան որոնումների, առհասարակ նոր բանաստեղծության ձևի (վերլիբր) 
հարցերը, որոնք «Թե ինչպես «անհետացավ» բանաստեղծությունը» հոդ-
վածի տեսական ըմբռնումերի շարունակությունն են: Իհարկե, նշված 
հոդվածներում անդրադարձ կա նաև Կ. Դանիելյանի, Ֆ. Մելոյանի, Ն. 
Ադալյանի և այլոց տեսակետներին, որոնք բանավեճի մասնակիցներն 
են՝ ընդհանուր առմամբ «առաջ… դեպի ետ» կարգախոսով՝ դավիթ-
գասպարյանական «չափավոր միջինի ոսկյա կանոնը» խաղի օրենքնե-
րով զինված, բայց… առանց «պիտիների»… հարկադրանքի… 

Նոր քննադատությունն իհարկե պահպանում է նախորդի հետքը, 
սակայն ընդհանուր սկզբունքը, որ բացատրում է Հովհ. Գրիգորյանի 
պոեզիան, «պայմանական» (Ս. Սարինյան) և «պարոդիկ» աշխարհի ըն-
կալման հայեցությունն է: Վերջին շրջանում հավելվեց նաև «պարոդիկ 
կերպընկալում» (Արք. Նիկողոսյան) տերմինը, որ կարող է ընդգրկել բա-
նաստեղծության ոչ միայն ոճի, այլր տեսակի ըմբռնումը: Բանաստեղծե-
լու նախասկզբի նշված այս արտահայտությունները, իհարկե, մեկնաբա-
նության կարիք ունեն: Դեռևս նախորդ դարի 80-ականներին Ս. Սա-
րինյանը, խոսելով բանաստեղծի կերպարի մասին, պնդում էր, թե այն 
«սպառել են դեռևս ռոմանտիկները, նրա մեջ ընդգծելով պատգամա-
խոս մարգարեին: Այժմ արդեն պոետական մեկնաբանության օբյեկտ է 
դարձել բանաստեղծությունը, բառը, պատկերը և բանաստեղծությունը 
կարծես ստուգում է ինքն իրեն, չափում իր հնարավորությունները, իր 

                                                 
1  Պարույր Սևակ, Երկեր, հ. 3, Երևան, 1983, էջ 161: 
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ձևն ու բովանդակությունը, իր բնույթը»1: Որ դա այդպես է, կասկածից 
դուրս է, մինչդեռ Ալ. Թոփչյանը «բանաստեղծի անհատականության 
թելադրությունը» օրինաչափ է համարում, որովհետև «նա (բանաստեղ-
ծը,– Ս.Ա.) իրականությունն ընդունում է ամեն կերպ՝ և՛ ածանցյալ, և՛ 
մաքուր», «աշխարհը տեսնում է այնպես, ինչպես կա», ուստի բանաս-
տեղծը «հասարակ, սովորական մահկանացու է», «դարձել է գործող 
անձ», «հայտնվել պարոդիկ միջավայրում»2: Հակադրությունը սակայն 
ոչ թե այն նշումն է, թե բանաստեղծը հայտնվել է պարոդիկ միջավայ-
րում, ողբերգա՞կ է՝ Սարինյանի հայտարարությամբ, թե՞ հեգնող՝ ըստ 
Ալ. Թոփչյանի, որ դեգերում է «պայմանական աշխարհի» դեկորացիա-
ների մեջ, այլ, ուղղակի ասենք, Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայում բա-
նաստեղծող եսն է, որի համար բանաստեղծելը նույնն է, ինչ ազա-
տագրումը բանավեճի  (քննադատության) միջոցով, որ երկխոսա-
կան կառուցվածք ունի: Ահա թե ինչու են «երգերն առանց երաժշտու-
թյան», աշունը՝ «բոլորովին ուրիշ», ժամանակը՝ իդեազուրկ («կես ժա-
մանակ»), իսկ աշխարհը՝ մասնատված, մի անապահով վայր՝ հայտն-
ված «երկու ջրհեղեղի արանքում»: Այսպես է ներկայանում Հովհ. Գրի-
գորյանի պոեզիայի համակարգը, որ չափազանց բարդ կառուցվածք 
ունի և որի բացատրությունը ոչ թե սովորականի, առօրեականի հայտ-
նությունն է, որ բանաստեղծականը հնարավոր է դարձնում պրևերյան 
«պոեզիան ամենուր է» ընկալմամբ, ինչը չարաշահում են թե՛ վարժ և 
թե՛ անվարժ վերլուծողները, այլ մարդու, աշխարհի միասնության որո-
նումը, որ գեղագիտական հարցադրում է: «Վիճակի», «պահի» բանաս-
տեղծը, որ «բանաստեղծությունը նախասիրում է կառուցել գործողու-
թյան մեջ, հոգեբանական պահի վիճակներում»3 և «Բոլորովին ուրիշ 
աշուն» եղանակում արդեն պայմանական աշխարհում է»4, ոչ թե աշ-
խարհի գծային պատկերի, այլ փոխակերպված աշխարհի ասացող է, 
ում կենսափորձը կրում է և արտահայտում անհատականությունը, ան-
հատականության կենսափորձը՝ աշխարհի «կերպընկալումը», որ ունի 
բանաստեղծող եսը: Իսկ բանաստեղծությունը, որ ասացողի մտորում-
ների օբյեկտն է, ժամանակի և իր քրոնիկն է, օրագիրը, նամակը, որ 
նախնական իմաստով քննադատում է միջավայրը (աշխարհը), ինչպես 
և ստեղծողին՝ բանաստեղծին: Ինչպես ասում են, բանաստեղծությունը 
                                                 
1  Սերգեյ Սարինյան, Գրական նոր սերնդի դիմագիծը («Գարուն», թ. 2, 1982, էջ 64): 
2  Ալեքսանդր Թոփչյան, Ապագայի ներկայությամբ, Երևան, 1988, էջ 140-143: 
3  Սերգեյ Սարինյան, Գրական նոր սերնդի դիմագիծը («Գարուն», թ. 2, 1982, էջ 64): 
4  Սերգեյ Սարինյան, Պայմանական աշխարհի բանաստեղծը («Գրական թերթ», 2 

փետրվարի 2007, էջ 6): 
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«լքում է» գիրքը (Օկտավիո Պաս), ասել է՝ մշակույթը, որ ժամանակի 
բնագիրն է պահպանում: Հովհ. Գրիգորյանի «Երգեր առանց երաժշտու-
թյան» (1975), «Բոլորովին ուրիշ աշուն» (1979), «Անձրև մի տխուր առի-
թով» (1982) ժողովածուներն ահա սրա արտահայտությունն են, որոնք 
ձևավորում են պոետական մի շրջան, որ տեքստի միասնություն ունի: 
Ուստի խոսելով բանաստեղծության գրիգորյանական ընկալման մասին, 
բանաստեղծականի իր ըմբռնում է բանաձևում պոետը հենց վաղ շրջա-
նի գրած «Լինում է կյանքում մի բարդ ժամանակ» (1961-63) բանաս-
տեղծության մեջ, ուր ասում է. 

 
Լինում է կյանքում մի բարդ ժամանակ 
երբ խառնվում է ամեն ինչ իրար, 
չգիտես վե՞րջ է, սկիզբ է հստակ, 
առո՞ւ է, թե մի հեղեղ է վարար: 

 
Անպատեհ ժամանակը փոխակերպվում է, ինչպես կյանքը, և 

պատկերները հաջորդում են իրար, ինչպես դիպվածը օրվա՝ բնության 
պատկերների նման՝ «աշնանը հանկարծ ծառերը կանաչ են հագնում», 
ամպոտ երկնքից արևը հանկարծ իր շողն է նետում և թվում է՝ օրը կար-
ծես նոր է սկսում: Այդպես է և բանաստեղծի աշխարհում. 

 
Ինձ հետ եղել են այնպիսի պահեր, 
ես երգ եմ գրել ու իմ այդ երգում, 
ավաղ, այնտեղ եմ վերջակետ դրել, 
որտեղից երգը նոր էր սկսվում….  
 
Ուրեմն տեքստը ոչ թե բանաստեղծության արտահայտությունն է, 

այլ բանաստեղծության «անհետացումը», որի ենթատեքստում (տեքս-
տից ոլորտից դուրս կամ տեքստից «հետո») բանաստեղծականի միաս-
նությամբ ձևավորվում է պոեզիան, որ բնագրի (մշակույթի) ոլորտն է: 
Ուստի երգը՝ «առանց երաժշտության», աշունը՝ «բոլորովին ուրիշ» է, 
որովհետև բանաստեղծության (տեքստի) մակարդակում այն անվերջ 
կազմալուծվում է արտահայտության բառի և պատկերի «ներսում», ասել 
է՝ փոխակերպվում է լեզվի սեմիոտիկան, որ բանաստեղծականի կանչն 
է, դրսևորումը: Իմաստի շարժման այս հունով բանաստեղծողը տեքստի 
ամբողջությունն է որոնում, որ բնագրի (մշակույթի) ոլորտ է: Ուստի շարժ-
ման ընթացքը սիմվոլների և մետաֆորների ներքին երկխոսական բնույ-
թով հանգում է խաղի օրենքին, որ իմաստի նոր շերտեր է բացահայտում՝ 
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ձևավորելով պատկերի և նրա իմաստի նոր սեմիոտիկա, որ անվերջ բա-
ցասում է նախորդը, իսկ նախորդը՝ առաջինը, կազմավորելով շրջա-
պտույտ, որ, ինչպես ասել ենք՝ ուրիշն է– և ուրիշը չէ, ուստիև՝ երգը, շարժ-
ման հետքով ձգտում է երաժշտության, աշունը՝ սենտիմենտալ երգի, 
որովհետև «թափվում են տերևները,// ինչպես չորացած բառեր,// ինչպես 
չորացած նոտաներ» (Ե, 50),իսկ դաշնամուրն աղերսում էր՝«ինձ թաղե-
ցեք// վաղը չէ մյուս օրը», իսկ սերը գեղեցիկ է ու զարհուրելի: Չքնաղ է 
Հովհ. Գրիգորյանի «Հրաժեշտի երգը», ուր այսպիսի պատկեր-մետաֆոր 
կա. «Լուսամուտի գոգին դրված են// երկու կապույտ աչքեր» (Ե, 15), որոնց 
աղոթում է բանաստեղծը ամեն գիշեր ծունկի իջած: Իսկ փողոցով անցնող 
կույր աղջիկների համար «առանց ամաչելու լալիս են բանաստեղծները», 
թեև փողոցում, ուր իջել է վարագույրը, վարագույրից այն կողմ «բոլորովին 
ուրիշ աշուն է»: Իսկ «Աշուն» վերնագրով այլ բանաստեղծության մեջ բա-
նաստեղծը, կրկին, փողոցում հենված մի ծառի, «զարմանալի կապույտ 
երազներ (է) տեսնում», երջանկության և կարոտի մասին երգեր հյուսում 
(«Փողոցներում, որտեղ հիմա դու չկաս, գարուն է», «Քեզանից հեռու 
աշուն է», «Հրաժեշտի երգ», «Մեկ ուրիշ հեքիաթ» և այլն): 

Այնուամենայնիվ, երգի և աշնան ստրուկտուրալ փոխհարաբերությու-
նը Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայում ձևավորում է մետաֆորային կառուց-
վածք, որ շարժման հունով լինելով բազմաձայնային, նախ՝ մշակութային 
բանավեճի ուղղություն ունի՝ երկխոսությամբ ուղղված տերյանական 
ըմբռնմանը, ինչ-որ իմաստով սիմվոլիզմի, պսևդոռոմանտիզմի աշխար-
հընկալմանը, ինչը մշակութային բանավեճ լինելուց բացի, ստեղծագործա-
կանի ընկալման նոր հարցադրում է: Այսինքն՝ առնչվում է ոչ միայն բանաս-
տեղծականի ձևին և բովանդակությանը, ինչպես հաճախ ասում են՝ հալու-
մաշ եղած բառերի, պատկերային համակարգի վերարտադրությանը, այլև 
այնպիսի ստերեոտիպի մերժմանը, որ հնարավոր է միայն երկխոսության 
միջոցով: Ուստի ստերեոտիպի հաղթահարումը առաջադրելով իբրև նորի 
պահանջ, ուղղակի փոխհարաբերության մեջ է մտնում նախորդ մշակու-
թային շրջանի հետ, և, չկտրելով ժառանգորդական կապը, փոխակերպում 
է այն, որ տեղի է ունենում տեքստի փոխակերպությամբ: Ներքին այդ բա-
խումը լեզվական մակարդակում արտահայտվում է մեկ-ուրիշի խոսքի ներ-
մուծմամբ, ինչը Մ. Բախտինը մշակել է գեղարվեստական լեզվի երկխոսա-
կան նշանակության վերաբերյալ, Յու. Քրիստևան զարգացրել միջտեքս-
տային հարաբերության տեսությամբ: Ուրեմն, պայմանական խոսքը, 
ինչպես Բախտինն է աում, «միշտ երկձայնային խոսք է»1, որն ուղղված է 

                                                 
1  М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского, Москва, 1963, ст. 254. 
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մեկ-ուրիշի խոսքին: Բայց դրանց արտահայտման մակարդակները 
տարբեր են: Լեզվի մեջ այն կարող է արտահայտվել ոճավորման, պա-
րոդիայի, ասացվածքի և երկխոսության մեջ: Ընդ որում, մեկ-ուրիշը, 
երբ խոսում է, բառի և պատկերի ստրուկտուրայում արտահայտում է 
ուղղակի և անուղղակի բառի և պատկերի միջոցով, ոճավորում ուրիշի 
խոսքը, պարոդիայի ենթարկում, կամ, ուղղակի ակնարկների (ալյու-
զիաների) միջոցով արտահայտում իր մտահղացումը: Հովհ. Գրիգորյա-
նի պոեզիայում առկա են դրա բոլոր տարրերը: Սակայն ամենից ակնա-
ռուն պարոդիական խոսքն է, որ քննադատական (բացասող) խոսք է, 
որ շատ հաճախ արտահայտվում է հեգնական իմաստով կամ ոճավոր-
ման այնպիսի բնույթով, երբ պոլեմիկան դրսևորվում է թաքնված տես-
քով, որ չափազանց բարդ կառույցի արտահայտություն է: Եվ պատա-
հական չէ, որ Բախտինը, այն համարելով գեղարվեստական խոսքի 
ամենաբարդ տիպը, ասում է, թե «ուրիշի խոսքը միշտ հեղինակի խոս-
քից այն կողմ է, բայց հեղինակի խոսքը միշտ հաշվի է առնում այն»1, 
որովհետև այն երկիմաստ է՝ փոխակերպելով առհասարակ ստեղծա-
գործության ստրուկտուրան: Հետևապես, մեկ ուրիշի խոսքը, իբրև պա-
րոդիա, որ հայտնի է ընթերցողին որպես մշակութային սիմվոլների և 
մետաֆորների արտահայտություն, իբրև ուրիշի խոսք, բացասվում է 
(մերժվում) նոր տեքստում, ունի քննադատական «կառուցվածք»: Ահա 
թե ինչու պայմանական աշխարհում հայտնված բանաստեղծը, որ պսև-
դոռոմանտիկ կեցվածք ունի, մերժվում է, և մերժումը կրկնակի բնույթ 
ունի («Բանաստեղծի պայմանական աշխարհում»): Իսկ «Աստվածային 
կատակերգություն» բանաստեղծության մեջ հեգնանքը և իրոնիան այն-
պիսի խորության են հասնում, «թաքնված պոլեմիական» ձգտումը՝ գե-
ղարվեստական խոսքի այնպիսի խտության, որի տեքստը հնարավոր է 
բացահայտել արդի պոեզիայի բանավեճի երկձայնային (դիալոգային) 
կառուցվածքով: Այսպես. բանաստեղծը բարձրացել է երկինք (կամ բա-
նաստեղծի հոգին է բարձրացել երկինք) և սպասում է երկնային դա-
տաստանին: Նրան պետք է հարցաքննեն, և հետաքննությունը պետք է 
պարզի՝ դժո՞խք, թե՞ դրախտ ուղարկել բանաստեղծին: Իսկ հարցերը 
առտնին են՝ ի՞նչ գրող է սիրում, ընդունո՞ւմ է էքզիստենցիալիզմը, ըն-
դունո՞ւմ է Աստծո գոյությունը, կարդացե՞լ է Սպինոզայի «Էթիկան», 
ճի՞շտ է Հեգելի պատերազմի տեսությունը, ո՞վ է սյուրռեալիզմի հիմնա-
դիրը, ի՞նչ է ուտոպիան և, ի վերջո, հավատո՞ւմ է բանաստեղծը երջան-
կությանը… Եվ երբ հնչում է դատավճիռը՝ թվարկելով բանաստեղծի 

                                                 
1  М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского, Москва, 1963, ст. 260-261. 
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թերությունները, որ հարցերից չեն տարբերվում, պարզվում է, որ նա 
(բանաստեղծը), այս ամենի հետ, «գերադասում է վերլիբրը…» և արժա-
նի է դժոխքի. 

 
Հետո բոլորը ծափահարեցին, 
և բանաստեղծը արագ իջավ երկնքից, 
վճռականապես որոշելով չբարձրանալ այնտեղ, 
թեկուզ իսկապես մեռնի: 
 
Բանաստեղծության մեջ առկա է ոչ միայն պոեզիայի բնույթի մա-

սին վեճը, որ տեքստում արտահայտվում է պրոզայիկ ձևակերպումների 
հարցաշարով, այլև, մերժման հունով ընդգծված, արդեն քննադատու-
թյամբ հնչող եզրահանգում է՝ չբարձրանալ երկինք, մնալ իրական հողի 
վրա «թեկուզ իսկապես մեռնի»: Հովհ. Գրիգորյանը նույն բանաստեղ-
ծության երկնային «հարցաշարը», որ պոեզիայի բնույթին է վերաբե-
րում, «Գիշերահավասար» (2007) հատընտիրում ներկայացրել է խմ-
բագրված, ուր բառերը տարանջատված չեն միմյանցից, շուտասելուկի 
նման են հնչում, որ կարելի է ըմբռնել որպես խոսքի «անիմաստ տեղեր» 
(Ժ. Դերիդա)՝ ընդգծելով քննադատության պարոդիկ ուժգնությունը: 
Ահա թե ինչու այլ բանաստեղծություններում, շարունակելով բացասու-
մը, ուղղակի ասում է. «Հրեշտակներ չեկան փրկելու ո՛չ մարմինդ, ո՛չ հո-
գիդ», իսկ «Առասպել» բանաստեղծության մեջ բանաստեղծին վիրահա-
տող բժիշկը (ասել է՝ քննադատը) հայտնաբերում է, որ բանաստեղծը 
«սիրտ չունի» և սրտի փոխարեն կրծքավանդակի վրա կա մի անցք, որի 
մեջ, երբ բանալին պտտվի, կաշխատի առասպելի մեխանիզմը, կարթ-
նանան միֆերը, և շները նորից թափով կանցնեն գործի՝ կրծելու շղթա-
ները…1 Ուրեմն, բանաստեղծը պետք է ապրի իր առասպելը, որ ինչքան 
իրական է, նույնքան բանաստեղծական՝ պառակտված մետաֆիզիկա-
կան ընկալմամբ՝ ժամանակի միասնությամբ արտահատված: Դժվար է 
«կռահել», թե ինչպիսի վերապրումների միջով է անցել բանաստեղծը՝ 
ասելու՝ «ես ինչեր ասես չքաշեցի այս բանաստեղծությունների պատճա-
ռով» (ԴԺ, 74-75) , երբ նորից ձայներ է լսում, ինչպես «թռչուններն են 
երգում ծառերի միջից» և «հայրն է խոսում ինքն իր հետ», որովհետև սո-
վորություն ուներ ինքն իր հետ խոսելու և սթափվում էր, մեղավոր ու 
շփոթված ժպտում, ինչպիսին որ բանաստեղծությունն է «խոսում» 

                                                 
1  Հովհաննես Գրիգորյան, Դանդաղ ժամեր, Երևան, 1986, էջ 67 (այս ժողովածուից 

մեջբերումներ անելիս այսուհետ տեքստում կնշենք ԴԺ և էջահամարը): 
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(«Բանաստեղծություն»): Նոր ժամանակը և բանաստեղծի ժամանակը 
ահա նույն «մենախոսությունն» է, որ ունի իր ժամանակի չափումը, որը 
«ընթացիկ մտքերի» պատկերահանդես է, և որը Հովհ. Գրիգորյանը 
մեկնաբանում է «Ապրելու մեկ օրը» բանաստեղծական շարքում, որ, 
թերևս գրվում է մանիֆեստի փոխարեն, նախնական իմաստով՝ պոեմ է, 
ավելի ճիշտ՝ շարք-պոեմ, ինչն արտահայտում է բանաստեղծի բանավե-
ճը և ծրագրային բնույթ ունի: «Առավոտ կամ մի քանի խոսք երջանկու-
թյան մասին» բանաստեղծության մեջ քաղաքի արթնացումն է, ուր 
պատկերները հաջորդում են միմյանց՝ ձևավորելով այնպիսի պատկե-
րասրահ, ուր կյանքի աուրան ամբողջական է. «քաղաքի վրա ամպի 
նման կուտակվել է// փոխադարձ սիրո կարոտը:// Մարմինները յուղած 
մարզիկները սրճարաններում// հաճոյախոսում են գիպսե լերկ ոտքերով 
կանանց:// «Amour» կամավոր ընկերության անդամները// եռանդով նե-
տեր են արձակում սիրտ-թիրախի վրա» (Բ, 70): Ամեն ինչ այսպես 
պարզ է, առօրեական, կյանքով լի և հմայիչ, ինպես «երկարոտն աղջիկ-
ների» կանչը. 

 
– Սիրեցե՜ք մեզ,– 
և մենք կարմրաթուշ երեխեք կունենանք, 
գուլպաներ կգործենք, 
օրորոց կօրորենք, 
տակաշո՜ր կփոխենք ….  
 
Կյանքը, ինչպես «զուսպ» նախադասությունների շարքը, նույնքան 

բանաստեղծական է, ինչպես ճշմարտությունը: Իսկ «բառարանները 
լիքն են ավելորդ բառերով» և «թեև հրաշալի է կեղծ ռոմանսի ճարպոտ 
երեկոն» , ինչպես բառերի գեղեցիկ շատրվան, որ «ճաշակով հագնված 
կանանց համաչափ ծափահարության ներքո// (դու) թաշկինակներ ես 
նետում բոլոր պատուհաններից ներս,// և ծաղիկների թերթերից թափ-
վում է դիալոգի հեղեղը» (Բ, 78), մինչդեռ ծառերը երբեք չեն շարժել բա-
նաստեղծի խիղճը, որովհետև նրանց ճյուղերից անմահներ են կախվել 
և, ինչպես բոլոր մահկանացուները, «բավականին ժամանակ են ունեցել 
խորհելու, մեռնելու, ժառանգության, ծերության, կահույքի ու կնճիռների 
մասին…» (Բ, 73): Ահա թե ինչու բանաստեղծական են ոչ թե բառերը, 
այլ նրանց ներսում թաքնված հայացքը՝ բանաստեղծի հայացքը, որ եր-
կարոտն աղջիկների կանչի և այլ առտնին բաների մեջ է՝ երեխա ծնելու, 
տակաշոր փոխելու, մայրության… Նաև «Ընթացիկ մտքեր 5»-ում Հովհ. 
Գրիգորյանը ներկայացնում է պսևդոբանաստեղծին, որ համբերությու-
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նից դուրս գալով, բառերով լցված ասում է, թե ինքը Շեքսպիրն է, որ 
ամեն գիշեր հանգավորում է իր արցունքները, նրա բառերից թարմ 
գիպսի հոտ է բուրում և կիրակի օրը կնոջը նվիրում է մի փունջ… դեր-
բայական դարձված: Մինչդեռ նա «կարգին մարդ էր», զավակների 
հայր: Գիտեր՝ որն է չար և որն է արդար, «բանասիրության խրթին ան-
տառում» հիվանդագին մոլորվել է, և բժիշկը խորհուրդ է տվել «առա-
վոտները կարդալ «Վարք Մեծաց», իսկ երեկոյան թեյի մեջ գցել քորեյի 
թփեր,// դեմքով և թվով համաձայնել ենթակայի հետ// և տրիոլետ տես-
նել երազում…» (Բ, 77): 

Գրական այս քաղքենին, որ ծանրաբեռնված է բառերով, աֆո-
րիզմներով, ապրում է «ժամանակի զսպանակված որոգայթի մեջ»՝ 
չնկատելով «նորածնի անհոդաբաշխ ճիչը», որ հանգավորման չի են-
թարկվում, ում համար օրվա վերջը նաև բանաստեղծության վերջն է: 
Այդպես է ընկալում նաև Հովհ. Գրիգորյանը, ըստ որի՝ ժամանակը 
նման է կորտասարյան ըմբռնմանը, որ համեմատում է մանկան խաղի 
հետ: Միայն թե երեխայի համար օրը ո՛չ սկիզբ ունի, ո՛չ էլ վերջ, ժամա-
նակը տրոհված չէ անցյալի ու ներկայի միջև, ուստի, ինչպես ասում է՝ 
«երջանիկ է այն գրողը, որ տարված է գրականությամբ, ինչպես մա-
նուկն է տարված խաղով՝ պարզ ու անմիջական, անշահախնդիր, ոտից 
գլուխ նվիրումով…»1: Ահա թե ինչու, ինչպես բանաստեղծն է հավելում 
«Ամենաառաջինը» բանաստեղծության մեջ, «մեզանից (է) սկսվում կյան-
քը», իսկ ամենամեծ հրաշքն այն է, երբ թռչունները ներս են թափան-
ցում պատուհանից և «երգում իրենց երգերը// աշխարհի ամենահրաշա-
լի լեզվով» (Բ, 5): Իսկ 20-րդ դարի մեծանուն հանճարը՝ Ջոյսը, որ «Ուլի-
սը» վեպում պատկերում է 1904-ի փոքրիկ քաղաքի մեկ օրը՝ հունիսի 16-
ը՝ որպես «գիտակցության հոսք», Հովհ. Գրիգորյանի մեկնաբանու-
թյամբ՝ «չարաճճի-պարծենկոտ կեցվածք կա», որ մեկնաբանվում է Ջոյ-
սի այս խոսքերում. «Ես իմ տեքստն այնքան հանելուկ-առեղծված եմ լց-
րել, որ… քննադատները չարչարվելու են դրանց լուծումը գտնելու մինչև 
կյանքի վերջին օրը…»2: Առեղծվածի թաքնված նույնատիպ հայտնու-
թյունն է կրում նաև Հովհ. Գրիգորյանի ժամանակի ընկալման հարցը, 
որ բանաստեղծականի իր ըմբռնումն ունի և կարիք ունի մեկնաբանու-
թյան:  

 
 

                                                 
1  Հովհ. Գրիգորյան, Բաց դռների օր Մհերի քարայրում, Երևան, 2008, Էջ 136: 
2  Հովհ. Գրիգորյան, Բաց դռների օր Մհերի քարայրում, Երևան, 2008, Էջ 136: 
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Գ 
1986-ին հրապարակվեց Հովհ. Գրիգորյանի «Դանդաղ ժամեր» 

ժողովածուն, որ միջանկյալ դիրք է գրավում Հովհ. Գրիգորյանի պոե-
զիայի համակարգում՝ կրելով անցման փուլի բարդությունը: Ժամանակի 
և պոեզիայի փոխհարաբերությունը, որ Հովհ. Գրիգորյանի բանաստեղ-
ծության առանցքն է, դրսևորվում է թաքնված՝ «ներսից»՝ կրելով բա-
նաստեղծի կենսագրությունը, ինչպես հրեշտակների մուտքը մանկու-
թյան երկնքից, նոր տողից սկսվող ծնունդը, սերը՝ ֆակուլտատիվ 
առարկա, որ ներթափանցում է պատուհանից ներս և որից պրծում չկա, 
երկինքը՝ խզբզված ծիծեռնակներով…. Ահա ժամանակը, որ նախնա-
կանորեն պարզ է, ինչպես երկինքը, բանաստեղծի մանկության նման 
խաղաղ, միֆական՝ «դաշնամուրի վրա// միակ մատով նվագած առա-
վոտ», որին հաջորդում է ժամանակը իբրև պոեզիա՝ դանդաղ ժամեր՝ 
անցյալ կորուսյալ, մահվան, հողի մեջ խրվելու (ձուլվելու), բնության մեջ 
ամբողջանալու՝ իբրև ժամանակի երկրորդ էություն, հայրենիքի և մար-
դու ճակատագրով մասնատվելու… Ուրեմն, երբ արթնանում է բանաս-
տեղծը, լենինականյան առավորտը մեռած քրոջ հուշերն է բերում, ձայ-
ների մի խառնուրդ, երբ հայրը, փակելով դուռը, աշխատանքի գնաց, 
զգում ՝ մոր փափուկ ձեռքի հպումը և իր լացի ձայնը, որ հիմա դստեր 
լացի ձայնի մեջ է լսում, ապրելով «կյանքի լավագույն շրջանում», մինչ-
դեռ փոխակերպվում է առավոտը, որովհետև սկիզբը և վերջը հատվող 
գծով շրջապտույտ են գծում, և, արթնանալով, բանաստեղծը ուշացել է 
արդեն և կրծքի վրա, այնտեղ, ուր սիրտն է՝ բացվել է մի ծաղիկ, և թեր-
թիկները ամեն ակնթարթ փոխում են գույները, կյանքի ռիթմը: Իսկ բա-
նաստեղծը, որ քնել է գիշերը անտառում, կանաչ խոտերին պառկած, 
ասես հուշերի խորքում, ծերանում է մի ակնթարթում՝ ձուլվելով բնությա-
նը և մահին, որովհետև՝ «խոտերը աճել էին քո (իր) միջով, ճյուղերը ան-
ցել էին քո (իր) միջով» (Դժ, 8), և բանաստեղծն զգում էր այլևս, 

 
….որ խոտերն իմ մատներն են, 
արևը շոյում էր ճյուղերը, 
և ես զգում էի, որ ճյուղերն իմ ձեռքերն են, 
թիթեռները պտտվում են ծաղկի շուրջ, 
և սիրտս ուռչում է ուրախությունից… 
Ես երևի մեռել եմ,–մտածեցի առանց խուճապի,– 
 Իսկ եթե չեմ մեռել, 
ապա վատ չէր լինի, 
եթե մի քիչ էլ այսպես ապրեի (Դժ, 8) 
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Նկատելի է, որ բանաստեղծը սահման չի դնում կյանքի և մահվան 

միջև (ասում է՝ երևի մեռել եմ կամ՝ եթե չեմ մեռել…), որ այլ ժամանակի, 
թերևս «նոր արթնացումի» կանչն է՝ «դրսի» ժամանակը՝ պոեզիան, որ 
նախնականորեն նույնն է- և նույնը չէ: Գրիգոր Պըլտյանը, սակայն, մեկ-
նաբանելով ժամանակի խնդիրը Հովհ. Գրիգոյանի պոեզիայում «Յ. 
Գրիգորեան ժամանակի դիմաց» (1989) հոդվածում, ժողովածուի «հիմ-
նական բանաստեղծական մտածումը» բացատրելով իբրև համակարգի 
գիտակցում և մեկնաբանում, ժամանակը վերլուծում է հոդավորված՝ 
մանկության և ծնունդի՝ «ուղղահայաց» ժամանակ, որին լծորդվում է 
դանդաղ-ը՝ «հորիզոնական» ժամանակը՝ ցերեկային ժամեր /իրիկնային 
ժամեր/ գիշերային ժամեր: Իհարկե, իր բազմաթիվ հարցադրումներով 
Պըլտյանը ոչ միայն դիպուկ է, այլև նոր խորքեր է բացահայտում Հովհ. 
Գրիգորյանի պոեզիայում, բայց, հավանաբար, ձեռքի տակ ունենալով 
բանաստեղծի առաջին շրջանի ժողովածուները՝ մինչև «Դանդաղ ժամե-
րը», համակարգում է Գրիգորյանի պոետական նյութը: Թեև այս պարա-
գայում էլ գրողի ժամանակի ըմբռնման հարցը ամբողջության ձգտում 
ունի, բայց մեկնաբանը տարանջատում է Գրիգորյանի աշխարընկալ-
ման միասնությունը՝ առավոտյան ժամերը՝ սկզբնավորության, «անժա-
մանակ հիմակութեան մեջ», «արթնացումը ժամանակեն առաջ», որով-
հետև «առավոտը տարիք չունի», հետևապես, Պըլտյանի կարծիքով, 
սկզբնական ժամանակը «ժամանակեն զերծ պահն» է, որ «հակադիր 
եզրն է ժամացուցային ժամանակին»1: Ուստի այն հակադրում է օրվա 
մյուս ժամերին՝ անվանելով «ժամացուցային» կամ «քերթվածներու» ժա-
մանակ, հետևապես՝ «դանդաղը մենք ենք, ժամանակին մեջ եղող գի-
տակցութիւնը» (61): 

Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայում, սակայն, ժամանակի զուտ գե-
ղարվեստական ըմբռնումը չէ առաջնայինը, թեև նրանում առկա է և՛ 
փիլիսոփայականի, և՛ նախնականի միասնությունը, որ թեև ակնարկում 
է Պըլտյանը, բայց նրա հայացքը այլ նեթափանցումների ոլորտ է ընդ-
գրկում: Խնդիրն այն է, որ Հովհ. Գրիգորյանի «Անձրև մի տխուր առի-
թով» (1982) ժողովածուում ևս առկա է ժամանակի հարցադրումը, որը 
նույն «կառուցվածքն» ունի, ինչպես և նախորդող ու հաջորդող ժողովա-
ծուները: «Շրջապտույտ» շարքում Հովհ. Գրիգորյանը ժամանակը մեկ-
նաբանում է իբրև տարվա եղանակներ՝ գարուն/ամառ/աշուն/ձմեռ, որ 

                                                 
1  Գրիգոր Պըլտեան, Յ. Գրիգորեան ժամանակի դիմաց (Կայք գրականութեան 

տարեգիրք, ֆրանսահայ գրողներու ընկերակցութեան, Փարիզ, 1989, էջ 60-61): 
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ժամանակի միասնության ծավալվող մեղեդի է, բանաստեղծականի «ե-
ղանակներ», որի ամեն ակնթարթը անկրկնելի ծնունդ է՝ նոր՝ ինչպես 
բանաստեղծի բառը, ուստի «Մեղեդի» բանաստեղծությունն ունի բնա-
բան՝ Նիցշեից քաղված, որը հազվադեպ է անում Գրիգորյանը, և որն 
ասում է՝ «Նոր երաժշտության համար նոր ականջներ են հարկավոր», 
ինչը նշանակում է, որ թեև եղանակը (որ նույնն է՝ ժամանակը) կերպա-
փոխվում է անընդհատ, բայց ոգին նախնական է, սկիզբը «կրկնվում է 
անընդհատ», ինչպես իրերի խորքում թաքնված ժամանակը, ուստի ուղ-
ղակի բանաձևում է. 

 
Բայց հոգին չունի սկիզբ ու սահման, 
և երգը հենց այդ մասին է խոսում, 
երգը, որի մեջ աճում է տերևը, 
երգը, որ միակ պատճառն է թռիչքի, 
երգը, որի անհուն համբերության մեջ 
անըմբռնելի է շարժումը մողեսի 
և ձուկը, 
որ բոլորից լավ է երգում այդ երգը 
իսկական ու շողշողուն լռությամբ…1 
Եվ ահա՝ երգը՝ սերմնահատիկը, մեղեդին՝ շողշողուն լռության մեջ՝ 

նախնական է ինչպես ոգին, որ «թաքնված» է դանդաղ ժամեր-ում, ուս-
տի աշխարհն ինչպես էլ կերպափոխվի՝ հայտնվելով «երկու ջրհեղեղի 
արանքում» , գան օրեր ավելի վատթար, ավելի դժնի, լինի «կոպիտ 
խոսքերի», «անտաշ բառերի», «մաղձոտ խոսքերի» և «լռելու» ժամանա-
կը, միևնույն է՝ ժամանակների-ժամանակի և կես-ժամանակի առանց-
քում, ինչպես Հովհանու ավետարանում, երկունքի մեջ հայտնված կինը 
արու զավակ ծնելու երազն ունի, ով պետք է հիմնի նոր Երուսաղեմը (12, 
14): Բայց դրան «նախորդում» է Ժողովողի «փիլիսոփայական փորձա-
ռություն»-ը և «ամէն բանի համար ժամանակը», որն ասում է՝ «ամէն 
բանի ատենը կայ/ ու երկնքի տակ եղող ամէն գործի՝ ժամանակը» (3, 
1): Ճշգրիտ չէ, ուրեմն, Պըլտյանի միտումը, երբ խոսում է «բնութեան 
ուժական, յեղափոխական ընթացքի, անոր աճի և… անկման» մասին, 
ուր ժամանակը «հոգեբանական տուեալ մըն է»»2: Ընդհակառակը՝ 
ժամանակը փիլիսոփայական տուեալ մըն է (իր նման ասած), ուր 

                                                 
1  Հովհ. Գրիգորյան, Հրեշտակներ մանկության երկնքից, Երևան, 1992, էջ 103-104 

(այս գրքից մեջբերումներ անելիս այսուհետ տեքստում կնշենք Հ և էջահամարը): 
2  Կայք գրականութեան տարեգիրք, 1989, Փարիզ, էջ 59: 
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դանդաղ-ը բանաստեղծող եսի զգայական աշխարհի, կյանքի և մահ-
վան փոխառնչության, առհասարակ օրվա և ժամանակի ռիթմը, շար-
ժումը կրող բանաստեղծական փորձառության արտահայտությունն է և 
ոչ թե՝ինչպես հավելում է Պըլտյանը՝ «դանդաղը դատարկն է», որ ան-
կարելի է դարձնում «ժամանակը լեցնելու, դառնալու դէպք, թուական, 
սկիզբ և վերջ»1: 

Այսպես. «Գարուն» շարքի տողը՝ «ինչ հրաշալի ես կրկնում// դու քո 
գարունը» (Հ, 106), որ առավոտի բանաստեղծական փոխակերպու-
թյունն է, հավելում է նաև՝ «առավոտը օրվա ամենասքանչելի մասն է» 
(Դժ, 15), մաշկը թարմ, թմբլիկ տոտիկներով, ասես ծառի ճյուղին նս-
տած թռչունի ճռվողյունը, որ երգում է արևի և անձրևի, երկնքի մասին, 
այսպես որ՝ «չդիմացավ ծառը և ծաղկեց» (Հ, 108)։ Այնպես էլ «Ամառը», 
երբ կիսամերկ կինը լճափին« ավելի մերկ է թվում շատերի մեջ» և 
«աստված ինքնագոհ ժպտում է քթի տակ՝ ինքն իր ստեղծածով հիա-
ցած» (Հ,109), ուր վարդը պատկերվում է իբրև դեռատի աղջիկ, որ ներ-
կել է շուրթերը ծնողներից թաքուն «և չի հասկանում,// թե ինչ է կատար-
վում իր հետ» (Հ, 111)։ Միայն սրանից հետո է, երբ աշնան միապաղաղ 
առավոտի մեջ, այգու խորքում հանկարծ զրնգում է «ինչ-որ մեկի վա-
ղուց կորցրած ժամացույցը (Հ, 112): Աշնան պատուհանի առաջ միայնակ 
է մնացել կինը, աչքերով տխուր և հարցական, իսկ ձմռանը «ծառերը 
ոտից գլուխ ճերմակ վիրակապի մեջ» են, իսկ «անծանոթ քաղաքում 
ավելի ձմեռ է// և մենությունը գորշ է ավելի», որովհետև հույսը և սերը 
կորցրած բանաստեղծն ավելի ուշ ասում է՝ «մենք երևի եկվորներ 
ենք․․․(Տերյանը կասեր՝ «մենք բոլորս մանուկներ ենք որբ»…), սակայն 
բանաստեղծի պատուհանի տակ դեռ լսվում են մանուկների զվարթ ճի-
չերն ու կանչը, որի տաք խարույկի վրա բանաստեղծը տաքացնում է 
սառած ձեռքերը… Ահա այսպես բանաստեղծության տեքստի հնչյունը, 
ինչպես մանկության հրեշտակի հուշ, որ ընդելուզվում է հայրության, հո-
ղի, սիրո երազի և կորստի ձայներին և պատկերներին, «Ցերեկային 
ժամերում» հայրությունը և մահը, այսինքն՝ սկիզբն ու վերջը, ձուլված են 
պատկերի, ձայնի, ժեստի և գործողության ստրուկտուրայում։ «Երբեք 
չմեռնես,– մահվան մահճում թախանձագին հորդորում էր հայրը, երբ 
դրսում աղմկում էր կյանքը, ինչպես երեխաների ճիչը, պատշգամբում 
ուրվագծվում կինը, երբ երկինքը կապույտ է, ցերեկը՝ լույսերի մեջ ողող-
ված։ Բայց հայրը մահվան ներկայությունն է՝ գոյաբանական շրջադար-
ձի կանչով։ Եվ երբ մահանում է հայրը, որ նման է տխուր արկածի, 

                                                 
1  Կայք գրականութեան տարեգիր, 1989, Փարիզ, էջ 59: 
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բանաստեղծը ընկալում է շրջադարձը իր «ներսում», ինչպես առավոտն 
էր բացվում իր ներսում․ բացվեցին պահերը հեռացումի և հայրը շրջվե-
լով՝ տեսավ բոլորին, ձայնը լսվեց հեռվից։ Իսկ բանաստեղծը, հայրա-
նալով, հիմա ինքն է կիսով չափ խրվում հողում, ինչպես «սովորական 
մի ծառ, որ խոսել գիտի,// բայց շատ ավելի գերադասում է լռել» (Դժ, 
19)։ Գր․ Պըլտյանը, այսպես, հայրությունը վերագրում է բանաստեղծին՝ 
իբրև պատվիրան, որովհետև «բանաստեղծութիւնը հօր խօսքն է»։ 
Ուստի ապրողների և մեռնողների արանքում «թափառող» բանաստեղ-
ծը, որ ժամանակի մեջ ժամանակն է վերապրում (բանաստեղծն ասում 
է՝ ժամանակոտվում), կիսով չափ հողի մեջ՝ ինչպես էպոսի խռովյալ 
փոքր Մհերը, դիմելով հորը, ասում է՝ 

 
ես կիսով չափ այստեղ եմ և հիշում եմ քեզ, 
և կիսով չափ այնտեղ եմ և էլի հնար չկա 
քեզ մոռանալու 
և չկա ուրիշ 
մի ուրիշ աշխարհ էլ հեռանալու… 
 
Ուրեմն՝ աշխարհը և նրա ժամանակը միասնական են, և բանաս-

տեղծը պատկերում է այն գոյաբանական «հայելում»՝ հոր մահվանը 
ուղեկից՝ վերապրելով հոր դրաման իբրև իր-կենսագրություն («Հրաժեշ-
տի բանաստեղծություն հայրիկիս», «Շարադրություն»), վերապրում է 
նաև իր մահը «Այսօր ձյուն եկավ» բանաստեղծության մեջ, ուր ասում է, 
թե կմեռնի ձմռան առաջին օրը (առաջին-ը ծննդյան փոխասացություն է 
նաև), այնուհետև նկարագրում մահվան առտնին «ծեսը». մարդիկ կթա-
փահարեն ոտքերը՝ մաքրելու ձյունից, կինը կորոնի վառարանի ունելին՝ 
կատվին սենյակից դուրս քշելու, քույրը թեյ կբաժանի մրսած հյուրերին՝ 
ուղղելով մահացածի կրծքին դարսված ծաղիկները… Եվ երբ բոլորը 
ոտքի կանգնեն՝ մահացածին դուրս տանելու տանից դեպի առաջին, 
«դեպի վերջին ձյունը»՝ ճերմակ (որ, ինչպես առաջին ձյունը, նախնակա-
նին ընդելուզվածի միասնությունն է), այդ «հրաշալի» տեսարանից «քար 
կտրած» (զարհուրա՞ծ, թե՞ ներշնչված) «ես խոսքեր չեմ գտնի// հիաց-
մունքս արտահայտելու համար…» (Դժ,25)։ Այսպես, «շրջվելով» ժամա-
նակը կյանքի և մահվան միջև, «դանդաղում է», «Իրիկնային ժամերում» 
հայտնվում մանեկենների, արձանների թագավորության մեջ, Հարդա-
գողի ճանապարհը՝ խճճված, բայց կյանքը հոսում է իր հունով․ կինը 
կաթ է տաքացնում խոհանոցում, տղամարդը թերթ է կարդում և հորան-
ջում, իսկ երեխան «անգիր է անում դասական պոեզիան՝ դասարանում 
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արտասանելու համար, իսկ քիչ հետո սարդը դուրս է վազ(ում) ժամա-
ցույցի ետևից՝ ամբողջովին ժամանակոտված…»(Դժ,79)։ «Գիշերային 
ժամերում» խտանում է պատկերը, ձեռքից արձակված ժամացույցի մի-
ջից «վայրկյանները մրջյունների նման դուրս են վազում»՝ ինչպես հիշո-
ղության միջից սերը, երջանկության առասպելը, և բանաստեղծը կյան-
քի ամբողջ բեռով լցված, ասես մի պատահական վթարում, սուրում է 
ներքև՝ դեպի հայրենի լեռներն ու դաշտերը պայուսակներով, ճամպ-
րուկներով ծանրաբեռնված և՝ 

 
հողն արդեն շատ է մոտ, 
իսկ ես դեռ անպատրաստ եմ 
նրա հետ այսպես՝ դեմառդեմ հանդիպելու համար: (Դժ,112) 
 
Բայց, ահա, օրվա վերջը, որ նաև բանաստեղծության վերջն է, 

իրական իմաստով բանաստեղծության «անհետացումն է» նշանակում 
կրկին՝ հորից փոխանցված որդուն կամ՝ հոր մահով ասված պատվիրա-
նը, որ որդին փոխանցում է նաև իր մահով… Ուստի «անպատրաստ» է 
հանդիպելու հողին, որովհետև իր ծնունդով տարեկից է պատերազմին 
(«1945»), ժամանակը հոսում է մատների արանքով և ի՞նչ կարող է անել 
բանաստեղծը՝ «տարիների հետ բառերի մեծ մասը դառնում են ավե-
լորդ» («Տարիների հետ…») կամ՝ «կան դատարկ բառեր, կոկիկ, ինչպես 
կաշվե ճամպրուկներ», որոնք կաղին ասում են կաղ… («Հրաժեշտի 
խաղ»), և, վերջապես, բանաստեղծը հարցնում է ինքն իրեն՝ «ես ինչ 
կարող եմ անել իմ այս խեղճուկրակ բառերով, ինչպես քայլեմ, երբ ար-
դեն կիսով չափ թեքվում եմ հողին․․․կիսով չափ խրված եմ հողի մեջ» 
(«Ես ինչ կարող եմ անել»): Իսկ կյանքը, պոեզիան սիզիփոսյան ջանք է, 
մի խաղ՝ գարեջուր խմել, համարակալել բառերը, ամեն ինչ նորից սկսել 
սկզբից («Սիզիփոս»), որովհետև կյանքը և մահը «դանդաղ կրկնություն 
(է)՝ գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ…»: Սակայն «որտե՞ղ է սկիզբը// և ո՞ւր է 
տանում հաշվարկն այս անտանելի// նույն ծնունդը՝ ծաղիկներով…– 
նույն մահը… և փոսը, ամենավերջին դարակը՝ հողի մեջ բացված» (Դժ, 
72-73)։ Մարդկանց մեջ, միևնույն է, բանաստեղծը՝ օտար, ինչպես փո-
ղոցի լույսերի մեջ մոլորված մարդը, ում անցորդները չեն նկատում, հյու-
րանոցի մի տխուր անկյունում, մարդկանց խայտաբղետ հոսանքի մեջ՝ 
միայնակ, իսկ հյուրանոցը՝ «գեղեցիկ, չբեր կին», ուր իբր «դու ապրում 
ես սովորական մի օր» («Հյուրանոց»), «աստծու պարգևած մի օր», ուս-
տի, կրկին ասենք՝ «ընդամենը մի տող և ընդամենը՝ մի կյանք…» («Ժա-
մանակը…»), որ նշանակում է, թե այնտեղ, ուր հնարավոր չէ բանա-
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ստեղծությունը, հնարավոր է պոեզիան՝ որպես բանաստեղծության 
(տեքստի) մետաֆիզիկական ըմբռնում։ 

 
Դ 

 Հովհ. Գրիգորյանը «Եռաձայն զրույց» հրապարակման մեջ, շա-
րունակելով միտքը բանաստեղծության «անհետացման» մասին, ասում 
է, թե իր սերունդը, ուրեմն և՝ ինքը, «շատ հեռուն գնաց», ոչ միայն Արս 
Պոետիկան իջեցրեց, այլև ինքն էլ իջավ փողոց, և եթե նախորդները 
«պզտիկ մարդոց վազվզուքին» հետևում էին Ողիմպիոսի բարձունքից, 
«մենք նույնացանք պզտիկ մարդոց հետ...»: Այսինքն՝ ոչ միայն «ապա-
բանաստեղծականացում, այլև ապաբանաստեղծացում... ապա հաջոր-
դեց ժանրային համընդհանուր դեմոկրատացումը...» («Գրական թերթ», 
20 օգոստոս, 1993, էջ 4»): Սա ուղղակի չի նշանակում, թե բանաստեղծի 
ժողովածուները, սկսած 1990-ականներից՝ «Հրեշտակներ մանկության 
երկնքից» (1992), «Երկու ջրհեղեղի արանքում» (1996), «Կես ժամանակ» 
(2002), և վերջինը՝ «Երբեք չմեռնես – ահա թե ինչ կասեմ քեզ» (2010), 
ձգտում են պարզունակության, որ հրաժարվում է բանարվեստի հանրա-
հայտ կանոններից, այլ, ընդհակառակը, ավելի մոտ ընկալելով աշխար-
հը, մարդուն, ժամանակը, Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիան, ժխտման հու-
նով, ավելի բարդ կառույցի է հանգում, որն արտահայտվում է լեզվի, 
ժանրային ներթափանցումների, տաղաչափական նոր ձևերի յուրաց-
ման առումով։ Ուստի պատահական չէ, որ խոսելով Զահրատի պոե-
զիայում «պարզունակ-միամիտ կառույցների ու բառապաշարի ցամա-
քության» մասին, ասում է, թե այդ թվացյալ «թեթևության» հիմքը «չվեր-
ջացող մանկության, չվերջացող խաղի առեղծվածն» է, դասական պոե-
զիայի գաղտնիքներին տիրապետելը, այլապես «տողերը թևաթափ կսո-
ղան գետնի վրայով» և թե՛ Զահրատի և թե՛ Գրիգորյանի պարագայում 
«գրեթե գետնին մոտեցող, բայց երբեք չքսվող տողերում զգում ես թռիչ-
քի գնացող ինքնաթիռի պրկված լարումը...»1։ Եվ եթե Զահրատի Կիկոն 
«ամենեն շատ փայլուն խոսքերե կը վախենա», ապա Հովհ. Գրիգորյա-
նի պոեզիայի լեզուն զուտ երկխոսական լեզու է, ուր պարոդիկ խոսքը, 
հեգնանքը և սարկազմը հանդես են գալիս ընդելուզված, իբրև թաքն-
վածի արտահայտություն, որ, ինչպես բանաստեղծն է մեկնաբանում, 
եթե հնարավոր չէ տարբերել Բեկետի, Էզրա Փաունդի լեզուն ժանրի 
մերձեցման, արտահայտչականության իմաստով, ապա դա չի նշանա-

                                                 
1  Հովհ․ Գրիգորյան, Բաց դռների օր Մհերի քարայրում, Երևան, 2008, էջ 20-22 

(«Սովետական գրականություն», 1982, թ.7): 
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կում, որ արդի հայ պոեզիան, յուրացնելով այն, կտրված է ժառանգա-
կան արմատից։ Հովհ. Գրիգորյանը, ուստի, բանաստեղծական երկրորդ 
շրջանում, որ սկսում է 1990-ականներից, ժխտման հունով, կազմալուծե-
լով պոեզիան, ձևավորում է պոետական աշխարհի ամբողջություն, որի 
հիմքը «պարզոտնյա խառը ոտանավորն է», ինչը օրինակ էր բերում դեռ 
1982-ին՝ միտքը քաղելով Մ. Աբեղյանի Ա հատորի ձևակերպումից, ուր 
ասվում է, թե «այնտեղ գտնում ենք ազատ ոտանավորի ձևը», որը հա-
տուկ է «հոգևոր երգերին և մի քանի ժողովրդական երգերին», ինչպես 
նաև «Սասնա Ծռերին»։ Դրանցում «վանկերի թվի նույնությունը անհրա-
ժեշտ չէ», նաև՝ «կատարյալ երաժշտականություն չունեն այդ երգերը»1։ 
Իհարկե, խոսքն առաջին հերթին չի վերաբերում նոր պոեզիայի շարժ-
ման ազգային բնույթին, ուստի կարելի է այն վերագրել ձևի յուրացման 
դժվար ընթացքին արդի պոեզիայում, որ թելադրական է դարձնում բա-
նաստեղծության, պոեզիայի ստրուկտուրայի քննությունը, որ առաջադ-
րում են նորերը՝ Հովհ. Գրիգորյանը, Արտ. Հարությունյանը, Հ. Էդոյանը, 
Ա. Մարտիրոսյանը, սփյուռքում՝ Զահրատը, Գր. Պըլտեանը, Վ. Օշակա-
նը։ Եվ քանի որ շարժումը գրական պրոցեսում որոշակիորեն առանձ-
նանում է, ապա նշենք, որ միջավայրը, ժամանակը և աշխարհը, որ 
պատկերում էին նշված գրողները՝ քաղաքն է, Գրիգորյանի պարագա-
յում՝ մինչև 1980-ականները՝ գավառային քաղաքը՝ Լենինականը, այնու-
հետև՝ ետերկրաշարժյան շրջանում, թե՛ հայրենի քաղաքը, թե՛ մայրա-
քաղաքը, և այն քաղաքները, ուր ճամփորդել է բանաստեղծը՝ Աթենք, 
Կահիրե, Փարիզ... Բայց խնդիրը զուտ գեղարվեստական աշխարհի 
տարածական ընկալումը չէ, այլ ժամանակի բացահայտումը, որ ավելի 
խիտ գույներ է ընդգրկում, բացահայտում «ներսից», ինչը բանաստեղ-
ծական համակարգը ներհյուսում է ժամանակի ընկալման գրիգորյանա-
կան նախորդ շրջանի աշխարհայեցությանը։ Այն կարելի է մեկնաբանել 
«Մենք երևի եկվորներ ենք» («Երևի»), «Ես ասում եմ՝ չկա սեր ձեր սր-
տերի մեջ» («Ես ասում եմ») բանաստեղծական հղացումներում, որոնք 
հրապարակված են «Հրեշտակներ մանկության երկնքից» գրքում, 
որոնց իմաստի զարգացումը, զուտ օնթոլոգիական շրջմամբ, բանաս-
տեղծական առումով ամբողջանում է «Երկու ջրհեղեղի արանքում» 
(1996) գրքում՝ նույնանուն բանաստեղծության տեքստում, «Ծնվել եմ 
նավթավառի համաստեղության տակ» տողում («Ճամփա ընկնելուց 
առաջ»), «հայրենիքները սովորաբար թշվառ են լինում» («Չգիտեսթե-

                                                 
1  Հովհ․ Գրիգորյան, Բաց դռների օր Մհերի քարայրում, Երևան, 2008, էջ 20-22 
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ինչ»), և իհարկե, «կոպիտ խոսքերի ժամանակներ են» («Գիշերային 
թռիչք») արտահայտություններում, որոնց գեղարվեստական միասնու-
թյունը արտահայտված է «կես-ժամանակ» աստվածաշնչյան ընկալման 
բազմաձայնության մեջ, որ նույնանուն ժողովածուի վերնագրում էլ է 
հնչում (թեև թաքնված, բայց երկխոսական իմաստով՝ պառակտված)։ 
Ուրեմն, իշխողը հակադրության ոգին է, որ արտահայտվում է լեզվա-
կան ստրուկտուրայում՝ խտացնելով պարոդիայի և սարկազմի գույները, 
որ միջտեքստային պլանում ժխտում է, թաքնվածի (երկխոսականի) 
իմաստում հաստատում բանաստեղծականը (մտահղացման իմաստով՝ 
իդեականը)։ Այսինքն՝ կառույցի հիմքում կրկին ժամանակի, աշխարհի 
միասնության գաղափարն է, որ պառակտված է բանաստեղծության 
տեքստում, շրջապտույտում վերարժեքավորելով պոեզիան։ Ուստի 
ստացվում է, ինչպես Յու. Քրիստևան կասեր՝ խորանարդիկների «կա-
ռույց», որ միավորում է տեքստը և անդրտեքստը, որ «գործում» է խաղի 
կանոններով։ Բայց որպեսզի ասվածը հստակ լինի տեքստի «կառույ-
ցում», կարելի է այն մեկնաբանել առանցքային հետևյալ երկու բանաս-
տեղծությամբ, որ Հովհ. Գրիգորյանի բանաստեղծության երկխոսական 
բնույթի նախասկզբնավորումն է արտահայտում։ Բանաստեղծի դրա-
ման, ուստի, երկպլան է, որ սկիզբ է առնում «Վաճառում եմ բանաստեղ-
ծություններ բոլորովին չգործածված, գինը՝ պայմանագրային» բանաս-
տեղծությամբ, շարունակվում «Արվարձան» բանաստեղծության «Ան-
շուշտ, ես իշխան Համլետը չեմ» տողով սկսվող մեկնաբանությամբ։ 
Առաջինում արտահայտված է բանաստեղծության «անհետացումը» (ա-
պաբանաստեղծականացումը), որ տեքստում «սյուժետավորված» է 
հարցումների միջոցով՝ «բանաստեղծություն պե՞տք է ձեզ», ինչպես նաև 
վերնագրում՝ ասում է՝ «բանաստեղծություններ բոլորովին չգործած-
ված», որ նորի դիտարկում է, ուստիև՝ մերժված, ինչը երևանվում է պա-
տասխանների «հայելում» կերպարների՝ ավտոբուսի վարորդի, ապրան-
քահումքային բորսայի գործարարի, պառլամենտը նախագահողի վար-
քագծում, որոնց ընկալումը նյութական (գործնական) հիմք ունի և միայն 
կույր մուրացկանն է, որ ձեռքը ետ է քաշում բանաստեղծություն բառից, 
անորոշ ժպտում, ինչպես «հարազատն է ժպտում հարազատին...» (Եջ, 
3-4)։ Բայց երկրորդ պլանում ժամանակի և պոեզիայի միասնության խն-
դիրն է, որ արտահայտված է նոր պոեզիայի դժվարընկալելի, բարդ 
հյուսվածքի, ժխտման ընթացքով՝ գեղագիտական պատասխանատվու-
թյունը կրողի պատմական արժեքով, ուր հերոսը (կերպարը) ինքը՝ եսն 
է, ժամանակը վկայագրողը, որն «Արվարձան» բանաստեղծության մեջ, 
վերապրելով ժամանակի դրաման, ասում է. 
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Անշուշտ, ես իշխան Համլետը չեմ, 
թեև մոլորվել եմ ինքս էլ 
լինել-չլինելության արանքում, 
ոչ էլ Թոմաս Էլիոթն եմ, իսկ սա, չնայած 
ինքն էլ իշխան Համլետը չէր, այնուհանդերձ, 
հպարտորեն շրջում էր անգլո-ամերիկյան 
գրական մայրուղիներում՝ հռչակի ու մրցանակների 
բեռի ծանրության տակ կքած։ 
Ես նաև Ոդիսևսը չեմ ՝ կորցրած Իթակեի ճամփան, 
թեև ես էլ իմ կորուսյալ Իթակեն ունեմ, որի 
Թալին-Թալիշով ձգվող ճամփան, բազում վտանգներով հղի, 
Վաղուց փակ է իմ առաջ...1 
 
Ինչո՞ւ է փակ, հասկանալի է, որ բանաստեղծի ուղին անցնում է 

բանաստեղծության «անհետացման» ընթացքով, որովհետև Կալիպսոն 
չի հմայել իրեն, գերել անմահության խոստումներով, ուստի իր՝ բանաս-
տեղծի ճանապարհը «դարձի» և պատասխանատվության թելադրու-
թյամբ է պայմանավորված, որովհետև «գրողը,– Գրիգորյանի կարծի-
քով,– պետք է սովորի իր ժամանակից, այն իրականությունից, որի մեջ 
ապրում է ու մղումներ է ստանում («Գրական թերթ», 1976, 18 հունիս)։ 

Վերջում բանաստեղծը հավելում է և ասում, թե ինքը նաև Ջոյսը չէ, 
որովհետև «ամեն ինչը կծավալվեր աշխարհի կենտրոնում», բայց ինքն 
էլ «մոլորվել (է) լինել-չլինելու արանքում», ինչպես իր ժամանակը, որ 
պառակտվել է «անսեր աշխարհի» (80-ականներին ասում էր՝ «մի քիչ 
սեր լիներ»), կրկնվող պատմությունների մեջ և հնարավոր չէ այս ամենը 
պատմել հին լեզվով» (Հ, 29)։ Ուստի բոլորովին ուրիշ ողբերգություն է, 
երբ բարձրանում է աշնան դեղին վարագույրը, փողոցն անցնում է մի 
մանկամարդ տիկին, որին սիրել է բանաստեղծը տարիներ առաջ (Պի-
ես»): «Դատարկ բառերով է լցված օդը», Պոնտացի Պիղատոսը լվանում 
է ձեռքերը և հիմա՝ նաև վիզն ու գլուխը (Հ, 58-59), ուստի (հավելում է) 
«մենք երևի եկվորներ ենք» և կապ չունենք այս հողագնդի, այս ցե-
խագնդի հետ, ուր սեր չկա և ինքը՝ հեռուներից եկած մի մարդ, անցնում 
է բազմահարկ շենքերի արանքով, որի նպատակը միայն մեռնողներին 
է հայտնի։ Պատկերի գույները խտանում են, և ասում է՝ տե՛ս դժոխքը 

                                                 
1  Հովհ․ Գրիգորյան, Երկու ջրհեղեղի արանքում, Երևան, 1996, էջ 34 (այս ժողո-

վածուից մեջբերում անելիս այնուհետև կնշենք ԵՋ և էջահամարը: 
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երկրի վրա, ավերակների մեջ ավերակներ են, ափի մեջ ճաքճքում է 
սիրտը, որից հեռանում է սերը.. .(Հ,22-23)։  

Հովհ. Գրիգորյանի տողերում 1990-ականներին ժամանակի տագ-
նապը վերաճում է տխուր գույների հանդիսասրահի։ Անկման սարս-
ռազդու խճանկարը բանաստեղծության տեքստում վերաճում է պարո-
դիկ խոսքի, սակայն պոեզիայում՝ պատվիրանի, որ աֆորիստիկ խոսք 
է, ուստի պոեզիայի թելադրական բնույթը, որ պայմանավորված է նախ-
նականի հիմքով, ավետարանական նախահիմքը միաձուլում է ժամա-
նակին և արդիականությունը փոխակերպվում է նրանով։ Ուրեմն՝ հիմ-
քով այն կազմալուծվում է արդիականի և պատվիրախոսության միջև, 
մետաֆորի կառուցվածքով լինելով իրականի և մետաֆիզիկականի 
միասնություն, տեքստում վերաճելով «գործող պատկերի»: Ֆ. Սոսյուրը 
բառի ստրուկտուրայի այսպիսի ըմբռնումը սահմանում է՝ բնութագրելով 
այն «ստրուկտուրալ ճաղեր» (решоток) արտահայտությամբ, որ պետք է 
հասկանալ այսպես. լեզուն «աշխարհի ամբողջության, ամբողջի մասե-
րի և նրանց հարաբերության կրողն է...որոնք ոչ միայն կախում ունեն 
միմյանցից, այլև ինքնավար ամբողջություն»1։ Ուրեմն, յուրաքանչյուր 
հասկացում պահպանվում է լեզվում, որի հիմքում «տարբերության» (Ժ. 
Դերիդա) ըմբռնումն է, ինչը ստրուկտուրայի բացահայտման առումով 
ենթադրում է լեզվի (բառապատկերի), հակադիր (ընդդիմադիր-օպոզի-
ցիոն) իմաստի ճանաչում, որ Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայում կարող եք 
անվանել «մետաֆորային ճաղեր», որովհետև բառի իմաստի հիմքում ոչ 
միայն «հետքի» գիտակցությունն է արտահայտված, այլև, իբրև ստրուկ-
տուրայի բաց համակարգ՝ նրա չեզոքությունը, եթե կուզեք՝ բացակայու-
թյունը։ «Ջրհեղեղ»-ի մետաֆիզիկական ըմբռնումը, հետևաբար, պա-
ռակտված է արդիականի և նախնականի իմաստի և՛ նույնությամբ, և՛-
տարբերությամբ, ուստի այն «արտահերթ» է, որ ժամանակ չունի, շա-
րունակվող կրկնություն է («Արտահերթ ջրհեղեղ») ինչպես «Երկու ջրհե-
ղեղի արանքում» բանաստեղծության մեջ։ Հետևապես ջրհեղեղ-ը, իբրև 
մաքրագործման և մեղքի արտահայտություն, մետաֆորային «կառուց-
վածք» ունի, որ «Երկու ջրհեղեղի արանքում» բանաստեղծության մեջ 
բառիմաստի «ներսում» սրբախոսական իմաստ ունի, «ճաղերից» այն 
կողմ՝ տարբերության նշանակությամբ է պատկերված։ Ուստի, ինչպես 
ասում է Օրտեգա-ի-Գասեթը, «այսօրվա պոեզիան այլաբանությունների 
բարձրագույն հանրահաշիվ է», ուրեմն և՝ «փոխաբերությունը ոչ թե նրա 

                                                 
1  Տե՛ս Умберто Эко, Отсутствующая структура, Санкт-Петербург, 2004, ст. 

332. 
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զարդանախշն է, այլև՝ սուբստանցը», ուստի «իրերը տեսնում ենք իրերի 
մասին գաղափարների օգնությամբ»,– մի խոսքով, կրկին շրջապտույտ, 
որ տեղի է ունենում խոսքի ոլորտում, «գաղափարները գոյականացնե-
լու»1 կամ, ինչպես փիլիսոփան է հավելում՝ ապամարդկայնացնելու ուղի-
ով։ Ուրեմն, բանաստեղծության կառուցվածքում մետաֆորային այլա-
բանությունը՝ ջրհեղեղ-ը, որ գոյականանալու՝ առարկայանալու նախնա-
կան իմաստով է տեքստում արտահայտվում, ունենալով ստրուկտուրալ 
միասնություն, ժամանակի ընկալման միջով գծում է իմաստի մի շրջապ-
տույտ, որ անցնում է «էկզիստենցիալ դրամայի» (ինչպես նախորդ փու-
լում՝ ժամանակի, որի առարկայանալու իմաստը «դանդաղ ժամերի» այ-
լաբանությունն է) միջով, որ պառակտված է մետաֆիզիկական գիտակ-
ցությամբ։ Ահա թե ինչու «Երկու ջրհեղեղի արանքում» բանաստեղծու-
թյան կառուցվածքում «երկպլան» դիտանկյունը նկարագրվում է 
հետևյալ փուլերով՝ օրն առաջին, երբ Աստված բացեց տապանի դուռը՝ 
անծայրածիր աշխարհը ընծայելով Նոյին և իր որդիներին, ուր չկան ազ-
գամիջյան բախումներ, սահմաններ ազգերի միջև, օրենք սահմանների 
անխախտելիության մասին և Միացյալ ազգերի կազմակերպություն, 
գերտերությունների շահեր, թշնամի հարևաններ և մանավանդ... 
հայէներգոն ու ավտոբուսի վարորդները, որոնք թշնամական ցուցակում 
վատթարագույնն են։ Այնուհետև հաջորդում է հանդիմանությունը Թոր-
գոմի զավակներին, որոնք չգտան «գարնան երկիրը, կամ երկիրը հա-
վերժական աշնան,// չէ՞ որ կային այդպիսիք, այն էլ անթիվ-անհամար և 
ուր հիմա// կիսամերկ շրջում են այնտեղ Սեմի և Քամի զավակները» 
(ԵՋ, 37-38), չունենալով նավթի և գազի, ջեռուցման կարիք... Իսկ հան-
դիմանանքից «առաջ» սկսվում է «օրը վերջին, որ տարվա վերջն է», որ 
հնչում է ինչպես հրեշտակի եղջերափողի ձայն, սակայն ապոկալիպսիս 
չի խոստանում, այլ ընդամենը ջրհեղեղը հետաձգելու բարբաջանք, որի 
մասին վիճում է պառլամենտը՝ առաջարկելով աստծուն փոխարինել 
սահմանադիր ժողովով, իսկ վարչապետը պնդում է ջրհեղեղի ժամկետը 
երկարացնել ևս տասն օր՝ ի հաշիվ բնակչությանը տրվող ջեռուցման։ 
Մի խոսքով՝ կույրը կույրին է առաջնորդում։ Իսկ ահա «Արտահերթ ջր-
հեղեղ» բանաստեղծության պատկերներում սարկազմը թաքնվածի 
«ներքին» աչք ունի, մեղքի մշտնջենությունը և մաքրագործման անհնա-
րինությունն է արտահայտում, որ ժամանակի պատկերների միջով կու-
տակվում, ճեղքվում է սակայն փոխաբերության մետաֆիզիկական կան-

                                                 
1  Խոսե Օրտեգա-ի-Գասեթ, Մշակույթի փիլիսոփայություն, Երևան, 1999, էջ 159, 

162, 164, 165: 
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չով։ Ահա ինչու պատվիրանները ժամանակը ընկալում է շրջված, ինչ-
պես բիզնեսի տասը պատվիրանները, որ հորդորում է՝ մի՛ շնանա, մի՛ 
խաբիր, մի՛ ստիր... բայց միայն իրավապահ մարմինների առաջ։ Որով-
հետև միակ խնդիրը «ջրին հարմարվելն է», ինչպես մեղքի անդարմա-
նությունը հանձնառելը... Ուստի նույնն են պատկերների հոսքը և լուրե-
րը Հովհ. Գրիգորյանի բանաստեղծության մեջ, ինչպես Արտ. Հարու-
թյունյանի «Նամակ Նոյին» պոեմում։ Եվ, քանի անհնար է զսպել մեջ-
բերման գայթակղությունը, ուրեմն գրառենք Հովհ. Գրիգորյանի բանաս-
տեղծության հետևյալ հատվածը. 

 
…Ահա տեսնում եմ օրը, անափ, անծայր օվկիանոս, 
 իսկ ջրերի 
 երեսին լող են տալիս ցանուցիր հիշողություններն անցյալի՝ 
գրասեղաններ, 
դասական գրականությամբ լի գրապահարաններ,  
տան վարձի գրքույկներ, վերջին սերնդի համակարգիչներ,  
սիրային նամակներ, վարկային ներդրումներ, 
 կոլեկտիվ դիմումներ, 
մարդահամարի տվյալներ և ղեկը կորցրած  
մի նավ՝բերնեբերան լցված բազմալեզու պրեզիդենտներով, 
վարչապետներով, նախարարներով, սենատորներով և այլ  
բարձրաստիճան այրերով, որոնք գիրկընդխառն լալիս էին 
իրենց կորուսյալ երկրների, փոխադարձ այցելությունների,  
արդյունավետ բանակցությունների, երկուստեք շահավետ 
ծրագրերի, անվերջ բարեփոխվող սահմանադրությունների, 
ահաբեկչության դեմ միասնական պայքարի,  
նախընտրական խոստումների, 
բուռն, երկարատև ծափահարությունների համար...1 
 
Այսպես ահա Գրիգորյանը միմյանց հետ չհարաբերվող պատկեր-

ների միջոցով նկարագրում է մասնատված աշխարհի համապատկերը, 
ուր ողբերգականը, դրամատիկը և զավեշտականը միախառնված են։ 
Սակայն, ինչպես ասում են, Աստծուն փնտրում են և եթե չեն գտնում 
անսահմանության մեջ, ապա շրջվում են և հայում «ներս», ուր սիրտն է, 
որ «թաքնված է» մարմնի ամենախորքում, խաբված բոլորից, «անզոր ու 

                                                 
1  Հովհաննես Գրիգորյան, Կես ժամանակ, Երևան, 2002, էջ 21-22 (այսուհետև այս 

գրքից մեջբերում անելիս կնշենք տեքստում Կժ և էջահամարը): 
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անօգնական,// ինչպես երեխա բարուրի մեջ ամուր փաթաթված» 
(«Սիրտ», Հ, 24)։ Բանաստեղծի սիրտը կրկին ժամանակի անկման 
տագնապն է վերապրում, որովհետև բանաստեղծը ծնվել է «անպատեհ 
ժամանակում» և «սիրային բանաստեղծությունն» էլ անպատեհ է, խո-
ցող, երբ այլևս «իմաստ չունի ապրելը հիմա,// երբ դու արդեն վաղուց 
չկաս,// չգիտեմ էլ ի՞նչ իմաստ ունի մեռնելը մանավանդ,// երբ ես ինքս 
էլ չկամ վաղուց» (ԵՋ, 19)։ Քնարական կերպարի ճակատագիրը ընդհա-
տել է երկրաշարժի ողբերգությունը, թուրքական յաթաղանը կիսել է 
սիրտը, 37-ին գնդակահարել են նրան իբրև ժողովրդի թշնամու, դաժան 
մահով՝ քաղցից մեռել է կրկին՝ ճզմվելով թրթուրների տակ գերմանա-
կան տանկի։ Իսկ նորը՞, նորը ի՞նչ լուրեր է բերում՝ ոստիկանական լրա-
տուն գուժում է, որ «քսաներորդ դարի վերջին, 16-ն անց 45 րոպեին հայ 
ժողովուրդը դուրս է եկել տանից և այլևս չի վերադարձել... (ԵՋ, 22), և 
ահա ինքը՝ բանաստեղծը՝ «աչքերով ամենաթախծոտը, սրտով ամենա-
կոտրվածը,// ամենաբազմաչարչարը ագրեսորների մեջ»…Այսպիսին է 
ահա պատկերի շրջված էությունը և իմաստը: Իսկ ժողովրդի ճակատա-
գի՞րը… «Չգիտեսթեինչ-2» բանաստեղծության մեջ Հովհ. Գրիգորյանը 
հավելում է այսպես՝ «չեք գտնի մեկ ուրիշ// այսքան փոքր ժողովուրդ/ 
այսքան մեծ գերեզմանոցով,// Չեք գտնի մեկ ուրիշ այսքան մեծ ժողո-
վուրդ// այսքան փոքրիկ հողակտորի վրա» (ԵՋ, 25)։ 

Պատկերի ներքին հակադրությունը, որ չափազանց դիպուկ է, 
իհարկե ասվում է մի բանի համար. հնարավո՞ր է արդյոք բանաստեղ-
ծությունը, երբ ժողովրդի ճակատագիրը խաթարված է, ժամանակը 
դուրս է սայթաքել իր շավղից, սերը անհնար է և հիմա «կոպիտ, մաղ-
ձոտ խոսքերի», «դառը և տրտում հայացքների», «լռության» ժամանակ-
ներ են. և կարող է ամեն հնչյուն կամ բառ վերջինը լինել («Գիշերային 
թռիչք»)։ Իսկ ինքը ծնվել է «նավթավառի համաստեղության տակ» և 
միայն հեռվում են վառվում լույսերը, «սովորական մի օր է Ավինյոնում», 
«Փարիզը և Ֆրանսիան ծիծաղում են աշխարհի վրա վաղուց», իսկ ինքը 
բանաստեղծություն է կարդում դառնացած, և դժվար թե դառնության 
լեզուն թարգմանվի ֆրանսերեն կամ իտալերեն... («Սովորական օրվա 
շարունակությունը Ավինյոնում»),– չկա, ուրեմն, մեղսաքավության 
ապաստան ժամանակի պարականոն քաոսում։ 

Բանաստեղծը սակայն վերապրում է «ժաամանակները, ժամանա-
կը, կես ժամանակը», որի խարիսխը, թաքնված երկխոսությամբ, այլա-
բանական ծագում ունի։ Հովհաննու հայտնության գրքում այն ասվում է՝ 
նկատի ունենալով ժամանակի միավորը՝ թվարկված օրերով և տարով 
(երեք ու կես տարի)։ Բանսարկուն երկրի վրա է իջել, և շատ է բարկա-
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ցած, ինչպես վիշապօձը, որ կնոջ ետևից է ընկել։ Սակայն երկիրը 
ապաստարան է և հղի կինը, ինչպես բանաստեղծը, երկրի օգնությանն 
է ապավինում.«Եւ օձը իր բերնէն գետի պէս ջուր վազցուց կնոջ ետևէն, 
որպէս զի զանիկա հեղեղով ընկղմէ։ Բայց երկիրը օգնեց կնոջը։ Իր բե-
րանը բացաւ և կլլեց ջուրը...» (Յայտնութիւն Յովհաննու,12,15-16)։ Անց-
ման և ինքնաորոնման այս դրաման Հովհ. Գրիգորյանը «Կես ժամա-
նակ» (2002) գրքում, իբրև բանաստեղծականի արտահայտում, հղանում 
է կրկին որպես իմաստի երկաստիճան զարգացում և ըմբռնում։ Թե՛ բա-
նաստեղծականը, թե՛ հոգեբանականը միաձուլված են «Կես ժամանակ» 
ժողովածուում, ուստի անցման փուլով պատգամախոսականը, որ փո-
խաբերական իմաստ ունի, «բացակայի» ոլորտն է (ի հայտ չի գալիս 
տեքստում), «զրկված է իմաստից», այն է՝ լեզվական արտահայտություն 
չէ, որը սակայն գիտակցվում է նախատեքստում, իսկ այն, ինչ արտա-
հայտվում է լեզվական նշանակությամբ, ինչպես Ժ. Դերիդան կասեր՝ 
«թլպատված խոսք է», «բացությամբ» արտահայտված։ Հովհ. Գրիգո-
րյանի «Ժամանակներ, ժամանակ, կես ժամանակ» բանաստեղծությու-
նը, մտահղացման իմաստով, ահա սրա արտահայտությունն է, որ պայ-
մանավորված է բանաստեղծության անհնարինության, բայց, միաժա-
մանակ, բանաստեղծականի այնպիսի ընկալմամբ, որը մեղսաքավու-
թյան միակ խարիսխն է, ժամանակի հայտնության միակ հանգրվանը... 
Այն հոգեբանորեն շաղկապված է «Արտահերթ ջրհեղեղ», «Հանդիսա-
վոր նիստ՝ նվիրված աշխարհի վերջին», «Հավաքական կերպարի մահը 
աշնանային դրվագներով» բանաստեղծություններին, որոնք հայելային 
(երկակի) արտացոլում ունեն՝ կերպավորված նեռի խորամանկ ժպի-
տում, որն «սկսվում է, բայց չի կրկնվում, ավարտվում է, բայց չի վերջա-
նում» (ԿԺ, 13)։ Հանելուկը, որ ունի պատասխան «Նեռ» բանաստեղծու-
թյան մեջ, նախ՝ կյանքն է, միաբերան ասում են հանգուցյալների խում-
բը, մահը՝ արձագանքում է նվագախումբը, ուստի հավաքական կերպա-
րի մահն էլ (նույնանուն բանաստեղծության մեջ) ավարտ չէ, շարունակ-
վում է իբրև մեղքերի շարան այն աշխարհում և բանաստեղծին այլ ելք 
չի մնում՝ դիմել աստծուն, որ նրա հոգին իր մոտ պահի, համբերատար 
մի հրեշտակ գիշերուզօր հսկի նրան և չնկատելու տա, թե ինչպես է ան-
վերջ խաբում նրան այդ սրիկան նարդի խաղալիս։ Աստված եթե պիտի 
ների, ապա պետք է ների ամենամեղավորին, ուստի բանաստեղծը 
աղերսում է, որ նրան (մեղավորին) դրախտ տանի, այլապես դժոխքում 
հայտնվելով, յուրայինների ձեռքում կդառնա «սատանայից ավելի սա-
տանա»... Ահա և «ժամանակներ, ժամանակ, կես ժամանակ» բանա-
ստեղծության մեջ «կառուցվում է Աստծո տունը», «առավել վիթխարի, 
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ինչպես լեռն Արարատ և առավել բարձր» և «հանձինս նրա գագաթի՝ 
Նոյը հավանաբար կունենա նոր նավահանգիստ առաջիկա ջրհեղեղի 
ավարտին» (ԿԺ, 32)։ Ուրեմն, այն հաջորդում է «Արտահերթ ջրհեղե-
ղին», աշխարհի և պատմության հանդիսավոր նիստին և այնքան մեծ է՝ 
ահռելի դահլիճներով, բարձրաբերձ դռներով, որ կարելի է ներս բերել 
«մեծամեծ չափերի մեղքեր»։ Սակայն տերը տարակուսած է, երբ այսպի-
սի խանդավառությամբ, ինչպես կրկնվող պատմություն, միայն մարդ-
կանց անուններն ու տեղերն են փոխվում, մեղքերն ավելի կուտակվում և 
կարծես՝ «ամեն ինչ հաշվարկված է» ժամանակի տրամաբանությամբ։ 
Մուրացկանների համար կստեղծվեն հրաշալի պայմաններ՝ աշխատա-
սենյակներ, գեղիրան քարտուղարուհիներ ունենալու, եկամուտներ ունե-
նալու հնարավորություն կլինի անհավատների համար, զանազան 
աթեիստների դարձի բերման հարցն էլ կլուծվի, երբ բարձր տեխնոլո-
գիաների օգնությամբ նրանց աչքի առաջ «հարություն կառնի Ղազա-
րոսն աղքատ// և կապիտալի կուտակման գործին կլծվի իսկույն թևերը 
քշտած...» (ԿԺ, 33), Անգամ մի դատավոր կհրաժարվի խոշոր կաշառ-
քից...Եվ այսպես, ամեն ինչ ներկայացվում է շրջված, պարոդիկ սար-
կազմով, որ թվում է ՝ ոչ միայն Որդին է լալիս, այլև բանաստեղծը՝ դառը 
և տրտում, ինչպես ժամանակի հայելում, որ տիրոջ խոսքն է ասում. 

 
Նրա ինչի՞ն է շքեղ կամ մեծ տուն,  
գրված է Գրքում. նա ընդամենը ուզում է ապրել 
իմ, քո, բոլորիս 
անզարդ, անպաճույճ 
պստլիկ սրտում...(ԿԺ, 34) 
 
Ինչևէ, կես-ժամանակը ոչ միայն բանաստեղծության անհնարինու-

թյան (անհետացման) մեկնաբանումն է, այլ նաև հնարավորի արտա-
հայտությունն է։ Ինչպես Հայդեգերը կասեր (Ռիլկեի պոեզիայի մասին 
խոսելիս)՝ «նրանում խոսում է մետաֆիզիկայի լեզուն»։ Իսկ Մ. Ցվե-
տաևան հավելում է՝ «բոլոր պոետները հրեաներ են» («Все поэты – 
жиды!»), որ նշանակում է, թե շարժումը, որ տեղի է ունենում բառապա-
շարի «ներսում» և որը հանգում է իմաստի (բացության), նախահիմքը 
կրում է բանաստեղծականի (որ մեկ ուրիշն է) գաղափարը (ինչը նաև 
մետաֆորն է), և արտահայտվելով տեքստում՝ հանդես է գալիս իբրև 
զուտ նշան (գաղափարի գոյականացումը), որ իմաստ է ձեռք բերում 
«թլպատման» իմաստով (լինելով իմաստի միակ նշան), ինչը Ժ. Դերի-
դան «Շիբոլետ Պաուլ Ցելանի համար» (շիբոլետ նշանակում է սրբա-
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պատկեր – икона) աշխատության մեջ վերաձևակերպում է և ասում՝ 
«еврей – это шибболет»։1 Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայում շարժման այս 
ընթացքը ևս նախահիմքի և առարկայի ընկալման միասնությամբ է ըն-
կալվում, որը, թերևս, բառի երկխոսության նշանակությունը վերածում է 
բազմաձայնության խաղի (ասել ենք՝ խորանարդիկների գունային խա-
ղի), որ «պտտվում» է նույն առանցքի շուրջը։ Մինչդեռ անգամ Գր. Հա-
կոբյանը, խոսելով «Կես ժամանակ» ժողովածուի մասին, իր գրախոսու-
թյան մեջ սա (երևույթը) բացատրում է «անտիպոեզիայի հղացական-
պատկերային սկզբունքներով», որը թեմատիկ ներքին բազմազանու-
թյամբ է վերաճում բազմաձայնության, այն է՝ «նոր սիրերգությամբ» կամ 
«հակասիրերգությամբ», գեղագիտական-ստեղծաբանական-փիլիսո-
փայական կոդի գործառնություն ունեցող աշնան հարացույցի ընդլայ-
նումով, միթոսներով... և այլն, ուստիև «մտածական բանաստեղծու-
թյան ձևերով ստեղծ(ելով) իր տեսակի մեջ նշանակալի պոետական հա-
մանվագայնություն» («Գրական թերթ», 28 հունվար, 2008, էջ 6)։ 

  Իհարկե, ասվածը կարող էր նախահիմք լինել, եթե վերլուծու-
թյան ելակետում Գր. Հակոբյանը, Գր. Պըլտյանի հետևությամբ, չհա-
կադրեր բառահիմքի իմաստը իր նշանակությանը, բառաստեղծականը, 
ինչպես ինքն է ասում, «դիտեր առարկայի զանցման տիրույթում», որ 
նույնն է՝ տեղապտույտ, զանցում, ուր բանաստեղծությունը (թեև իր 
ասած «շրջապտույտի» իմաստով) հակադրվում է բանաստեղծականին, 
այն է՝ իմաստի մետաֆորային գաղափարին։ Այլապես ստացվում է, որ 
բանաստեղծը ժխտում է իր հղացման նախահիմքը, ինչը սակայն «կա-
ռուցում է» Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիան և պոետական աշխարհը։ Ուս-
տի առաջին հարցը, որ ծագում է այս պարագայում, հնարավո՞ր է 
արդյոք բանաստեղծությունը և ի՞նչ իմաստ ունի ժամանակը, ինչպե՞ս է 
բանաստեղծը հանդես գալիս տեքստում, որ պառակտված է հակադրու-
թյամբ և ոչ թե բառապատկերի միասնությամբ։ 

Հովհ. Գրիգորյանը, անշուշտ, ժամանակը, որ արտահայտվում է 
տեքստում, ընկալում է որպես իր ապրածի բնագիր, և բանաստեղծի 
ներքին հայացքը «կարգավորում է» բանաստեղծության իմաստը հղաց-
ման կանչով։ Ուստի հնարավոր է՝ այս հարցը զուտ ազատագրման տե-
սանկյունն ունի։ Հետևապես «Կես ժամանակ» ժողովածուում, ուր վեր-
լուծողները համառորեն հերքում են ազատագրման գաղափարը, հակա-
դիր հետևյալ հարցը կարող է հնչել՝ հնարավո՞ր է մեղսաքավությունը 
հենց բանաստեղծության միջոցով՝ հենց հանուն բանաստեղծականի և 

                                                 
1  Вопросы литературы, Москва, сентябрь-октябрь, 2007, ст. 102. 
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բանաստեղծության (եթե կուզեք՝ հանուն գրականության)։ Այստեղից է 
ծագում Հովհ. Գրիգորյանի բանաստեղծության մեկնաբանության 
առեղծվածը, որ հնարավոր է բացառապես համակարգի պատմական 
ընթացքի ամբողջության քննության պարագայում։ Ուստի ասենք՝ ժա-
մանակը բանաստեղծը վերապրում է։ Վերապրումը հետևաբար ձևավո-
րում է տեքստը իբրև իր՝ բանաստեղծի և ժամանակի միասնության ար-
տահայտություն, որ պառակտված է կրկին բանաստեղծի հղացման և 
ժամանակի հակադրության առանցքով։ Սակայն ժամանակը մասնա-
տում է ամբողջը, հանդես գալիս առարկայական կապով, իսկ բանաս-
տեղծականի հղացքում հանգում ազատագրման, հետևաբար բանաս-
տեղծությունը հնարավոր է առհասարակ, ինչը կարող ենք վերլուծել 
«Գեղարվեստական միջոցառում կանանց գաղութում», «Կիրակի» բա-
նաստեղծություններում։ Հակադրությունն առաջին բանաստեղծության 
մեջ («Գեղարվեստական միջոցառում կանանց գաղութում») հենց այն է, 
որ սովորական միջոցառումը վերաճում է ներքին «մենախոսության», որ 
ձևավորվում է երկխոսականի առանցքով՝ բանաստեղծի և գաղութի կա-
նանց՝ մարդասպանների, գողերի, խաբեբաների միջև։ Իսկ երկխոսա-
կանի հիմքում բանաստեղծությունն է, որ կարդում է բանաստեղծը գա-
ղութում կանանց համար։ Բանաստեղծություններ սիրո կորստի՝ «կար-
ճատև հանդիպման և երկարատև բաժանման, այն հեռավոր աշնան 
մասին» (ԿԺ, 24), որ թաքնված է ցավի վերապրումի, կորստի խորքում։ 
Սա է «կյանքի լավագույն ժամանակը», բանաստեղծության հնարավո-
րությունը, որ Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայում զուսպ, «հոգու ճգնակե-
ցության» մշտատև արար է, և որը բանաստեղծության հղացման նա-
խասկզբի մեջ է արտահայտվում։ Բռնկումը այս պարագայում, ինչպես 
ինքն է ասում, լինում է հանկարծ, որ բացության, իմաստի տարորոշու-
թյամբ, հաղորդականությամբ է արտահայտված. 

 
Հուզմունքի ձայնով կարդում էի, 
և արցունքներն առատորեն հոսում էին աչքերիցս,  
և հանկարծ նկատեցի, 
որ լալիս էին բոլորը, առանց ամաչելու, 
բարձր, ձայնը գլուխը գցած,  
գույնզգույն լաչակով մարդասպաններ, գողեր, ավազակներ, խա-

բեբաներ... 
Սովորական կանայք... (ԿԺ, 25) 
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Ժամանակը սակայն իր օրենքներն ունի, և որտեղ պակասում է 
հաղորդականությունը և սերը, այնտեղ իշխում է օրենքը։ Օրենքը, որ 
ժամանակակից աշխարհի հակադրության բանալին է, իշխելով բաժա-
նում է մարդկանց, որպեսզի կառավարի նրանց։ Ժամանակը, ուստի, 
ունի իր «սահմանադրությունը», որ նույնանուն բանաստեղծության մեջ 
անջրպետ է գծում իր՝ բանաստեղծի, հասարակության, վերևների և 
ներքևի միջև։ Հետևապես «Սահմանադրություն» բանաստեղծությունը 
նշանակալի է Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայում՝ բանաստեղծի կերպարը 
ընկալելու արդի աշխարհում, որի առջև նույն անջրպետն է, ինչ ան-
պաշտպան յուրաքանչյուր անհատի, ասես հավերժորեն անփոփոխ և 
սահմանված։ Ուստի հենց այս բանաստեղծության մեջ Գրիգորյանը խո-
սում է եսի անունից և ասում է՝ «ես՝ ՀՀ քաղաքացի Հովհաննես Գրիգո-
րյանս»։ Նրա «իրավունքների» հաջորդական թվարկումը դեմ է բանա-
կան օրենքին, ինչպես անբանական է բանաստեղծի ապրած ժամանա-
կը։ Կա՞ ելք ազատագրվելու այս «թակարդից», թե՞ ելքը «ընտրություն 
կատարելու մեջ է՝ ապրե՞լ, թե՞ մեռնել», որն, անշուշտ, անձի կորստի 
պարագայում իր պատասխանն ունի, այն է՝ մեռնելն է, թեև նախընտրե-
լի տարբերակը, բանաստեղծի բնութագրմամբ՝ սատկելն է... Սակայն 
կար նաև երկրորդ տարբերակը, որն ասում էր՝ «Երբեք չմեռնես...», ին-
չը ևս վերջին ժողովածուի հորդորն է, հոր կողմից հնչող խոսքը, որ սկզ-
բի և վերջի շրջապտույտն է արձանագրում կրկին։ Իսկ «Կիրակի» շքեղ 
բանաստեղծության մեջ, ուր իշխում է կրկին «դանդաղ ժամանակը», օր-
վա սահուն ընթացքով պատկերները, ինչպես և օրվա դիմակները (կեր-
պարները), մեկը մյուսին հաջորդելով, թակում են բանաստեղծի դուռը, 
ներկայանում իրենց տագնապներով՝ պատուհանին հայտնվող ճնճղուկ-
ները, մուրացկան պառավը, եհովականները՝ գրքերով ծանրաբեռ, 
զանգահարում է այնուհետև ՀԳՄ նախագահը՝ հերթական մահվան 
գույժով և բանաստեղծի մասնակցության հրավերով, թաղի լիազորը՝ 
դրամահավաքի բռնությամբ, կեսօրին մեսիջ է ուղարկում Իսրայելի 
պրեզիդենտը՝ դասական ուղղագրության անցնելու պահանջով, թե չէ 
սպառնում է պատերազմ հայտարարել Լիբանանի և այլ երկրների դեմ, 
հետո գալիս են կուսակցականներ՝ ձայներ կորզելու։ Բայց ահա մոտե-
նում է կիրակի օրվա հրաշալի պահը։ Բանաստեղծը սափրվում է, հագ-
նում տոնական կոստյումը, կախվում առաստաղի կեռիկին ամրացված 
պարանից և ճոճվում անհուսորեն, մինչև որ կինը վերադառնում է խա-
նութից, իջեցնում է պարանից և միասին վայելում են իրիկնային սուրճը՝ 
«նայելով, թե ինչպես է մութը խտանում պատուհանից այն կողմ»։ Ահա 
այսպես՝ տագնապի, անքնության, անհուսության երկարատև մի օր է 
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բանաստեղծի կյանքը և առօրյան, ինչպես ասում է՝ «Աստծո պարգևած 
ևս մեկ օր», որն «ապրում ես (քո) ամբողջ կյանքի ընթացքում...», և 
հնարավոր է՝ «գուցե հասցնես խելքը գլխին մի ասույթ հորինել՝ կյան-
քիդ վերջին պահին սերունդներին հիշատակ թողնելու համար»1, ինչը և 
անում է Հովհաննես Գրիգորյանը՝ կրելով ժամանակը որպես գրակա-
նության հանձնառություն և պատասխանատվություն՝ «Հարցաքննու-
թյուն» բանաստեղծության մեջ պատվիրելով՝ 

 
Ո՛չ ձախերի ցուցակում կգտնեք անունս 
և ոչ՝ աջերի։ 
Ո՛չ այս աշխարհում կհանդիպեք ինձ,  
Իսկ այն աշխարհում՝ առավել ևս։ 
…Ինչ թեթև, ինչ հեշտ եղավ անցումը –  
Չկամ այլևս... (ԵՋ, 8) 
 

Ե 
Հովհ Գրիգորյանի պոեզիայի համակարգում կարևոր նշանակու-

թյուն ունեն հայրենիքի ճակատագիրը մեկնաբանող բանաստեղծու-
թյունները, որոնք թեև քանակով քիչ են, բայց ընդգրկված են համարյա 
բոլոր ժողովածուներում, ուստի հնարավոր է վերլուծել Գրիգորյանի 
պոեզիայի գրապատմական ընթացքի համապատկերում։ Սկսած «Քեզ 
հետ և քեզ համար» բանաստեղծությունից, որ հրապարակվեց «Երգեր 
առանց երաժշտության» առաջին ժողովածուում (խմբագրված տարբե-
րակը այնուհետև՝ «Դանդաղ ժամեր»-ում), որին հաջորդում է «Հայաս-
տան» բանաստեղծությունը («Բոլորովին ուրիշ աշուն» ժողովածուում), 
այնուհետև՝ «Աղոթք», «Եվ ի՞նչ աներ Աստված», «Հայ ժողովրդի պատ-
մության համառոտ ձեռնարկ անհրաժեշտ հետևություններով» բանաս-
տեղծությունները «Հրեշտակներ մանկության երկնքից» (1992) գրքում 
(վերջինի խմբագրված տարբերակը հրատարակվեց կրկին «Կես ժամա-
նակ» (2002) ժողովածուում «Հայ ժողովրդի պատմության համառոտ 
ձեռնարկ նրանց համար, ովքեր հաստափոր գրքեր կարդալու ո՛չ ժամա-
նակ ունեն, ո՛չ էլ տրամադրություն» վերնագրով)։ Եթե սրան էլ հավե-
լենք «Այդպես է եղել», «Չգիտեսթեինչ–1,2,3», «Ոստիկանական լրատու» 
բանաստեղծությունները, ապա, ընդհանուր առմամբ կունենանք բանա-
ստեղծական մի շարք, որի վերլուծությունը միասնական համակարգի 

                                                 
1  Հովհաննես Գրիգորյան, Երբեք չմեռնես – ահա թե ինչ կասեմ քեզ, Երևան, 2010, 

էջ 24: 
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արտահայտություն է։ Ուստի այն հնարավոր է մեկնաբանել բանաստեղ-
ծության ճգնաժամի («անհետացման»), գեղարվեստական աշխարհըն-
կալման և լեզվի նոր հարաբերության մեջ։ Իսկ այդպիսի ընթացք ունի 
Հովհ. Գրիգորյանի հայրեներգությունը սկսած սկզբից, որին յուրահա-
տուկ է քնարական ներքին «շրջվածությունը», էպիկական աշխարհի և 
ժամանակի մասնատվածությունը, որն սկսած «Հայաստան» բանաս-
տեղծությունից մինչ «Հայ ժողովրդի պատմություն...»-ը փիլիսոփայա-
կան մի շրջագիծ է գծում։ Եվ ինչպես Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքի 
բնաբանում է ասվում՝ «Ես սիրում եմ հայրենիքը, բայց տարօրինակ սի-
րով» (Լերմոնտով),– նույնը և Հովհ Գրիգորյանի պոեզիայում, որ անսո-
վոր, «տարօրինակ սիրո» աշխարհայեցությունն է կրում, ուստի հայրե-
նիքի ճակատագրի տագնապի, ողբերգական սիրո ընկալումն է հիմ-
քում, ուր մեծը և փոքրը փոխատեղվում են միմյանցով, հետևապես պա-
ռակտված է թե՛ էպիկականի և թե՛ քնարականի միասնությունը։ «Հա-
յաստան» բանաստեղծությունն ահա դրա վկայությունն է, ուր ասվում է 
այսպես. 

 
Սա իմ երկիրն է – չափսերով այնպիսին,  
որ կարող եմ վերցնել հետս, 
թե մի հեռու տեղ գնամ։ 
Փոքրիկ, ինչպես ծերացած մայր, 
փոքրիկ, ինչպես նորածին զավակ, 
իսկ քարտեզի վրա 
ընդամենը արցունքի մի կաթիլ։ 
Սա իմ երկիրն է- չափսերով այնպիսին,  
որ ազատորեն տեղավորել եմ սրտիս մեջ, 
որ չկորցնեմ հանկարծ... (Հ, 9) 
 
Համեմատությունը դիպուկ է, ինչպես ծերացած մոր և նորածնի 

համեմատության պատկերում։ Մոր և նորածին մանկան նման հայրենի-
քը հարազատ է, իսկ մորից և մանկանից ավելի հարազատ ոչ ոք չի լի-
նում, ուստի հայրենիքի «աշխարհագրական վայրը» բանաստեղծի 
սիրտն է... Բայց երբ Աստված այդ փոքրիկ հողի վրա ցանկացավ գրել 
«երջանկություն» և «խաղաղություն», «հարմար չեղավ», բայց միայն 
ցավ-ը, սուգ-ը, լաց-ը եղան հարմար («Եվ ի՞նչ աներ Աստված»)։ Իսկ 
բանաստեղծին ի՞նչ է մնում այս դեպքում, գուցե անհուսության աղո՞թ-
քը։ Սակայն նոր «Աղոթքն» էլ տագնապի նման է հնչում. 
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Չորս քայլ վեր...սահման է,  
Չորս քայլ վար...սահման։ 
Աստված իմ,  
այսքան էլ փոքրիկ հայրենիք... 
Նորածնի բարուր է իսկական... 
Նորածնի բարուրը գրկել եմ, 
Աստված իմ, մոլորվել, կանգնել եմ. 
ասա՛ ինձ, ի՞նչ անեմ, ո՞ւր գնամ – 
Չորս քայլ վեր՝ ավեր է ու մահ, 
Չորս քայլ վար՝ ավար ու թալան... (Հ, 7) 
 
1990-ականների պոեզիայում, իհարկե, բանաստեղծի տագնապը 

մի այլ ենթատեքստում է հնչում, որ բնորոշ է «Աղոթք»-ին, ինչպես և 
նրանից հետո գրված գործերին, մանավանդ «Ոստիկանական լրատու» 
բանաստեղծությանը, «Չգիտեսթեինչ» շարքին։ Քննադատությունը ար-
դիականությանը արձագանքելու իմաստով անդրադարձել է պրոցեսին, 
խնդիրը դիտարկել է սակայն կեցության և գրականության նույնության 
ընկալմամբ՝ արձանագրելով գրապատմական փաստը և ասելով, թե 
«անկախությունը չներբողվեց բացարձակապես և ոչ մի բանաստեղծու-
թյամբ», երևույթը բնորոշելով իբրև «անկախ Հայաստանի գրական 
հոգեվարք»1։ Վերլուծողը՝ Արք. Նիկողոսյանը, «լռության» այդ արգելքը 
գրողի հոգեբանության և պատմական ընթացքի անորոշության մեջ է 
տեսնում, մինչդեռ եթե անգամ գրապատմական փաստն այդպիսին է և 
ճիշտ է ասված, կարևորը «գրական ճգնաժամի» հասկացությունն է, որ 
ձևավորում է շարժում և անկախության շրջանում չի սկսվել այն, այլ նա-
խորդ տասնամյակում։ Ուրեմն, ավելի լայն ըմբռնման հարցադրում է սա, 
որ կախում ունի գրողի փիլիսոփայական աշխարհըմբռնումից, ինչպես 
դարասկզբին Տերյանի «հոգևոր հայրենիքի» որոնման գաղափարը, որը 
բանաստեղծը մեկնաբանում է «կրիզիսի» հասկացությամբ՝ բացատրելով 
երևույթը հնի՝ մի ամբողջ մշակութային շրջանի ավարտի և նորի հաս-
տատման տրամաբանությամբ: Տերյանն ուղղակի ասում է նաև, թե հայ-
րենիքի երգը «մի ֆանտոմ է եղել», «ցավատանջ իղձ» և «յոթնապատիկ 
խոցված տիրամոր» ճակատագիրը երգելիս կարող էր ասել՝ «դու հպարտ 
չես, իմ հայրենիք, տրտում ես դու և իմաստուն...»։ Ուստի Հովհ. Գրիգոր-
յանը, նույնի շրջմամբ, «Չգիտեսթեինչ» բանաստեղծական շարքում 

                                                 
1  Գրականագիտական հանդես, Երևան, ԺԳ, 2012, էջ 81-82 (տե՛ս Արք. 

Նիկողոսյանի «Կեցություն, հոգեբանություն, գրականություն» հոդվածը): 
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հայրենիքը բնորոշում է «թշվառ» («և ինչքան շատ են թշվառ ու խեղճ, 
այնքան շատ են հայրենիք»), «հեռու» (« Աստծու աչքից հեռու»), հայրենի 
տները՝ կիսաքանդ, հայրենիքը մի եղանակ ունի միայն՝ ձմեռը…Ուստի 
անհնար է ինչպես բանաստեղծությունը, այնպես էլ հայրենիքի բանաս-
տեղծական կերպարի արտահայտումը պոեզիայի և պոետականի ան-
հնարինության պատճառով, ինչը Հովհ. Գրիգորյանը պատկերում է բա-
նաստեղծության թե՛ բովանդակության, թե՛ վերնագրի «անիմաստու-
թյան» իմաստի մեջ, որ գրված է բառերի միակցումով (չգիտեսթեինչ), 
որը նոր իմաստի գաղափարն է արտահայտում իհարկե: Բայց նաև՝ 
հայրենիքն այնտեղ է, ուր խռմփոց է լսվում» և կամ «քնելուց զզված երե-
խայի լաց»։ Ուստի՝ 

 
Հայրենիքները, ահա թե ինչու երազներով ու երազանքներով են 
բերնեբերան լցված... Բոլորն են քնած: 
Սակայն ճիշտն այն է, որ սովորաբար 
նախ հայրենիք են լինում սկզբում և հետո միայն, 
ժամանակներ անց- դառնում են 
երկիր։ Երևի թե 
բոլորն անխտիր։ (ԵՋ, 27) 
 
Բանաստեղծի հայացքում «շրջված քնարականությունը», որի 

պատկերներում պարոդիկ, անգամ սարկազմի հասնող խոսքում կեր-
պավորվում է հայրենիքը, սկսած վերնագրից (չգիտեսթեինչ), ժամանա-
կի անորոշության, անհեթեթության և տագնապի բնութագրում է, որի 
«հեռվում» (ներսում) թաքնված է «երկիր» դառնալու գաղափարը, ինչ-
պես հարուստ Անգլիան և Միացյալ Նահանգները, որոնք «անունով են 
կոչվում»։ Ահա այդ «անվան» իմաստի որոնումն է Հովհ. Գրիգորյանի 
պոեզիայում, ուստի անունն է, որ ձգտում է իմաստի ամբողջության, 
որովհետև անունը երկիրն է, գաղափարի գոյականացումը։ Հետևա-
պես «Հայ ժողովրդի համառոտ պատմություն...» բանաստեղծության 
մեջ հայրենիքը և ժողովուրդը, «ժամանակի-և ժամանակների» տագնա-
պը հաղթահարելով, հասել է մեր օրերի «բարոյական հաղթանակների 
օրերը» և, ինչպես չարենցյան «Երկիր Նաիրին»՝ որպես «չամիչի պես 
գործածվող» գոյական, Գրիգորյանի պոեզիայում ևս անուն է ստանում՝ 
Հայաստան, որի ներկան այսպիսին է. 

 
…ափիս մեջ նշխարաչափ մի պատառ 
ամեն կողմից կրծոտված մեղրաբլիթ...Հայաստան։ (ԿԺ,8) 
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Ահա այդ անվան գաղափարն է նաև, որ պատմությունը ներկա է 

դարձնում։ Գենետիկ միասնություն ունեն նրանում ժողովրդի ճակատա-
գիրը, անցած ճամփան, փիլիսոփայությունը, որ Գրիգորյանը նկարագ-
րում է սկսած վաղ նախնադարից մինչև 19-20-21-րդ դարերը։ Կորուստ-
ների և տագնապների պատմություն է «համառոտ ձեռնարկը», որ թե՛ 
առաջին, թե՛ խմբագրված տարբերակներում «հասցեատեր ունի», ում 
հետ, թվում է, բանաստեղծը երկխոսական բանավեճով է կապված (ով 
կարդալու ժամանակ չունի) կամ՝ «անհրաժեշտ հետևությունների» 
պատվիրանով՝ ճանապարհի փիլիսոփայության գիտակցությամբ։ Բա-
նաստեղծությունը, հետևաբար, ներքին քնարախոսական պլանում 
«պահպանում է» գրողի հայացքի ուղղությունը (հայրենիքը երկիր դառ-
նալու և անվան փոխակերպվելու իմաստով), որ նախահիմքի նշանա-
կություն ունի, ուստիև՝ լեզվական առումով չարտահայտվածի՝ «բացա-
կայի ոլորտն է», իսկ արտաքին՝ նկարագրական «կառուցվածքում» Գրի-
գորյանը, վերապրելով հայրենիքի ճակատագրի «էկզիստենցիալ դրա-
ման», եթե կուզեք՝ «պատմում» է ներկան, հայացքը՝ շրջված ներս՝ ասես 
պատկերի առարկայական իմաստը հակադրելով ճակատագրի ողբեր-
գական հեգնանքին և անհուսությանը...Այսպես՝ վաղ միջնադարից հայ-
րենիքի հողերն է «տարել» թշնամին՝ ասելով, թե մենք «կարող ենք քա-
րից հաց քամել», հետո ծովերն ու ճանապարհներն է տարել և ասել, որ 
մենք «կարող ենք ճանապարհորդել մտովի», հետո հացն են տարել՝ 
թողնելով մեզ «առավել սննդարար հոգևոր հացը», կոտորել են և մե-
ղադրել, ասելով, թե «դիմադրության փորձ եք արել», որպեսզի մեր 
հարևանները՝ «բնության այդ պարզ ու անմիջական զավակները», խայ-
տառակվեն աշխարհով մեկ, մինչդեռ ասել են՝ խելացի, «հայրենասեր և 
խաղաղ ժողովրդի համբավ եք վայելում…»։ Ահա և՝ ողբերգության վեր-
ջին արարը, որ նախորդում է… «երկիր դառնալու» կամ ուղղակի 
ասենք՝ անվան և իմաստի միասնությամբ ամբողջանալու անհնարինու-
թյանը, որ հայրենիքի գաղափարի վերջին հանգրվանն է...Ինչը, իբրև 
վերջին արար, բանաստեղծության «անհետացումն» է խորհրդանշում 
նաև և նշանակում է ոչ միայն էպիկական աշխարհի քայքայում, այլև՝ 
բանաստեղծության անհնարինություն, երբ քայքայվում է ձևը, ռիթմը 
(երաժշտականությունը), խոսքը առհասարակ: Ահա թե ինչու է Հովհ. 
Գրիգորյանը «գրում» ոչ թե «Հայ ժողովրդի պատմություն…», այլ միայն՝ 
«համառոտ պատմություն…», որովհետև պատմություն-ը ամբողջականի 
արտահայտություն է, իսկ համառոտ-ը՝ պառակտվածի (քայքայվածի), 
որ լեզվական առումով էլ համակարգման չի կարող ենթարկվել: 
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Հետևապես «Հայ ժողովրդի համառոտ պատմություն…» ստեղծագոր-
ծությունը ոչ միայն հայրենիքի ճակատագրի ընկալման ողբերգությունն 
է, այլ նաև՝ բանաստեղծության ողբերգությունը, որ գոյը (գոյությունը) 
պատմության չի կարող փոխակերպել, ինքնին մասնատված է… Ուստի 
կարող ենք ասել (և ինչու չասենք), սա նաև բանաստեղծի՝ Հովհ. Գրի-
գորյանի ողբերգությունն է՝ անավարտ և անկատար… որ ծնվում է բա-
նաստեղծի աշխարհում, տևում՝ ինչպես իր ցավը, իր ճակատագիրը, որ 
հնարավոր է ընկալել արդեն «շրջված», երբ բանաստեղծությունն է «գ-
րում» այլևս բանաստեղծին, մեկնաբանում նրան, որովհետև ինքն է այ-
նուհետ «պահպանում» (տեքստից և գրությունից հետո և նրանով՝ ասել 
է՝ լեզվում) բանաստեղծի ճակատագիրը… Հավատացնում եմ, այսպի-
սով, սա անկրկնելի պոետական աշխարհի հղացում է, որ երկրային 
կյանքում մեր երկուսի՝ բանաստեղծի և իմ երկխոսության նյութն էր, իսկ 
հիմա՝ չգիտեմ, սա մենախոսությա՞մբ ասացի, թե՞ երկխոսության մի 
առասպել հիմնեցի...չընդհատվող երկխոսություն... 

 
Բանալի բառեր. համակարգ, տեքստ, ամբողջություն, գրական 
պրոցես: 
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Абраамян Сурен 
Ованес Григорян, "Tолько одна линия, и только ... oдна жизнь" 

 
Резюме 

Статья анализирует поэтические системы Ованеса Григоряна в 
сочетании развития и художественного выполнения. Определяется роль его 
поэзии в современном литературном процессе. 
 

 
Abrahamyan Suren 

Hovhannes Grigoryan, “Only One Line and Only… One Life” 
 

Summary 
The article analyses Hovhannes Grigoryan’s poetic system in the 

combination of the development and artistic accomplishment. The role of his 
poetry is defined in the modern literary process. 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ-ԼՈՒՍԻՆԵ 

 (Չ)ՍԿՍՎՈՂ ԶՐՈՒՅՑԻՆ ՈՒՆԿՆ(-)ԴԻՐ. 
սկիզբը/շարունակությունը՝ հաջորդիվ 

(մեկնարկային գրառումներ) 
 
Եվ արդյո՞ք արարման նպատակը՝ որպես մեկնարկային ենթագի-

տակցական հրում, մարդու ինքնահայտնակերպումն ու այսու՝ ինք-
նափրկումը չէ, իր աշխարհը, իր վերջավոր ժամանակը, իր եսապատու-
մը, իր հետքը հավերժական ժամանակի մեջ դրոշմելու ճիգը: Ես-ի տա-
րողության մեջ ներսից դուրս և դրսից ներս ուղղված վեկտորի սլաքու-
մը՝ նշված ցանկացած ուղղությամբ, ինքնորոնումն է, հոր/Աստծո կեր-
պարի մեջ սուզվելով՝ նույնանալու և առ-անձն-անալու հնարքը, որը 
նման է պտույտի, շրջապտույտի. հերոսի ես-ը դառնում է կրնկի վրա, ի 
շրջանս յուր և մերթ խոսում իր հետ որպես հայր ու մերթ էլ՝ որպես որ-
դի1, կամ, օրինակ, Հովհ. Գրիգորյանի պոեզիայում գործում է ոչ թե հա-
կադրվելու, այլ հոր հետ նույնանալու, ձուլվելու մղում-զգացողությունը: 

Մ. Էպշտեյնը հայրությունը սահմանում է իբրև ինքնահաշտեցում, 
զավակի ծննդով ինքնէացում, ինքնանույնականացում (“Отцовство. 
Роман-дневник”, http://bookz.ru/authors/mihail-ep6tein/otcovstv_416. 
html): Այսու՝ դարձը ճշմարիտ է նաև ետընթաց սլաքումով. հայրն 
է/Աստված ինքնէանում զավակի մեջ, զավակի հայտնությամբ (որ-
դու/Որդու ծննդով): Մարդկային ես-ը այս հավերժական շրջանակում է՝ 
որպես երկրային և/կամ Երկնային հոր շրջածիրում պտտվող գոյություն: 
                                                 
1  Արվեստագետի ինքնահայտնակերպման հատույթով Ա. Հարությունյանի 

պոեզիայի այս ուշագրավ իրողությանն անդրադառնում է Ս. Աբրահամյանը 
«Արտեմ Հարությունյան. «Ես խոսում էի ինձ հետ որպես Հայր…» ուսում-
նասիրության մեջ` բացորոշելով Հարությունյանի պոեզիայի համակարգային 
նկարագիրը. «Սկիզբը և վերջը` իբրև անցած ուղի, թեև միասնական են, և 
Ա. Հարությունյանը բանաստեղծության վերջում դարձը դեպի մենություն 
մեկնաբանում է իբրև անցում «գոյի հետքերով // դեպի մութ-խավարը Արարչի», 
ուր երեխան և Հայրը համարժեք անուն են և փոխակերպվում են միմյանցով, 
սակայն սահմանում են նաև Արտեմ Հարությունյանի պոեզիայի համակարգը» 
(http://granish.org/es-xosum-ei-indz-het/): 
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Հիշյալ երկու եզրերի անխզելի կապը, երկնաերկրային արտացոլումն է 
Էրիխ Ֆրոմն արձանագրում՝ անհայրության համախտանիշը հասարա-
կության մեջ համարելով Աստծո հանդեպ արհամարհանքի արտահայ-
տություն, խոսելով իր ժամանակի «անհայր» երիտասարդության մա-
սին, որը չի ընդունում որևէ հեղինակություն ո՛չ երկրի վրա և ո՛չ էլ երկն-
քում (http://www.istina.info/print. php?i=116&a=725): 

 
(Ան)հայրության ազգային չափումը 

Խորհրդային մշակութաբան Գեորգի Գաչևը Էդիպի բարդույթը 
տեղավորում է նաև ազգային տիեզերքում (որդին «սպանում է» հորը1. 
Արևմուտքին, Արևմտյան Եվրոպային բնորոշ մոդել): Հիշյալ մոդելը դի-
տարկելով համակարգի սահմաններում՝ դրան հավելում է Ռուստամի 
բարդույթը (հայրը «սպանում է» որդուն. Արևելքի հոգևոր գիտակցու-
թյան մեջ գոյող իրողություն) և Օրեստեսի բարդույթը (որդին «սպանում 
է»՝ լքում է մորը՝ մայր հողը՝ Եվրոպան, ու գնում Ամերիկա, որի հանդեպ 
սրբազան պարտք չունի, այլ զուտ օգտապաշտական, սպառողական՝ 
հողը որպես հումք օգտագործելու մոտեցում. ամերիկյան մոդել) (Гачев 
Г., Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М., 1995, 480 с., 
http://www.twirpx.com/file/913757/):  

Հայկական տիեզերքն առանձնահատուկ է և մասնակիորեն տե-
ղավորվելով Արևելքի ու Արևմուտքի խաչուղիներում՝ հայրության գաղա-
փարի իր ուրույն ըմբռնումն ունի, հաստատելու և մերժելու, օտարվելու և 
մերձենալու, «սպանելու» և «ծնելու», մեռնելու և ապրելու իր օրենքները: 

 
Հոր ներկայությունը/բացակայությունը 

Մարդկային ես-ը բաղադրող հիմնաշերտը, մարդ-աշխարհ առնչու-
թյան մոդելը գոյավորվում են նաև ու նախ և առաջ հոր ներկայության/-
բացակայության հոգեբանական փաստով: Ողջից ավելի ուժեղ դարձած 
մեռյալի՝ շեքսպիրյան գեղարվեստական մտածողության ավազանից սն-
վող «հոր ուրվականի հայտնությունը» ենթադրում է մարդ-աշխարհ 
բազմաբարդ հարաբերության՝ հոր հետ հավերժական զրույցի, վեճ-

                                                 
1  Զ. Ֆրոյդը «Տոտեմ և տաբու» աշխատությունում ուշագրավ դիտարկումով 

արձանագրում է հետևյալ հոգեբանական նրբությունը. «Այն բանից հետո, երբ 
որդիները բավարարում են իրենց ատելությունը հոր նկատմամբ` հեռացնելով 
նրան, սկսում է հաստատվել ավելի վաղ ճնշված քնքշությունը նրա նկատմամբ. 
այն ի հայտ է գալիս խղճի խայթի ձևով, որի հետ կապված առաջանում է մեղքի 
զգացում: Մեռյալը դառնում է ողջից ավելի ուժեղ» (Фрейд З. Тотем и табу, М., 
1995, с. 204, թարգմ.` Ս. Տոնոյանի):  
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մենամարտի, հոր կերպարի ու հիշատակի առաջ խոնարհումի կամ մեղ-
սագիտակցության, հորից հրաժարվելու-հորը չընդունելու, հորը մեծա-
րելու-հորը կարոտելու՝ երբեմն տարամիտվող, երբեմն զուգամիտվող ու 
խաչաձևվող առնչությունների համակարգը: 

Եթե դիտարկենք կենսական փաստերը՝ երբեմն զուգահեռելով գե-
ղարվեստական իրողությունների հետ, Թումանյանի պարագայում գոր-
ծում է հոր հանդեպ անվերապահ հիացմունքի ու մեծարման մոդելը 
(Թումանյանն ինքն էլ բազմազավակ ընտանիքի հրաշալի հայր էր), և 
«Դեպի Անհունը» պոեմն իր տեսակի մեջ ռեքվիեմ է՝ հոր հիշատակին 
ձոնված, Իսահակյանի դեպքում կենսական փաստերի հարաբերական 
սակավությունը լրացվում է հայրամերժության գեղարվեստական իրո-
ղություններով, Տերյանի՝ Աստծո ոչ միանշանակ ընկալումը, երբեմնակի 
աստվածամարտ դրսևորույթը ենթադրում է քահանա հոր հետ որոշակի 
տարաձայնության հավանականություն, Նար-Դոսի ինքնագնահատա-
կանի և այսու՝ կերտած հոգեախտաբանական տիպերի նկարագիրը 
թաքցնում է վաղ պատանեկության տարիներին հոր վերաբերմունքի 
կնիքը... 

Արդյո՞ք հոր՝ Գրիգոր Զոհրապի ուրվականը երբևէ լքել է նրա ձեր-
բակալության պահին վարագույրի ետևում հոր կարգադրությամբ 
թաքնված Լևոն Զոհրապին՝ Վարուժան Ոսկանյանի «Շշուկների մա-
տյանը» վեպի «Պատմություն պատմության մեջ» հատվածի հերոսներից 
մեկին, որը ձերբակալված հոր ետևից պիտի կրնկակոխ գնար, բայց 
չհասներ՝ լինելով անսահմանորեն մոտ ու հավերժորեն հեռու, հենց ճա-
նապարհին իմանար հոր մահը, որոներ նրա մարմինն ու չգտներ, հո-
ղին հանձներ ճանապարհին հանդիպած բոլոր անթաղ ոսկորներն ու 
ողջ կյանքում հալածված մնար հորը անթաղ թողնելու մտքից՝ կրելով 
կենդանի մնացած լինելու մեղքի ծանրությունը, բայցև հոր որդին լինելու 
պատիվը: Եվ ոչի՝նչ ունենալով կյանքում՝ այդ պատվից բացի: Ապրելով 
մի կյանք՝ հոր մշտաներկա ուրվականի հսկողությամբ, նրա ներկա-բա-
ցակայությամբ, հոր հետ՝ նրա մահվան պահից ծայր առած չընդհատ-
վող վիրտուալ զրույցի մեջ… 

Մահարու որդին լինելու պատիվն ու ցավն են մեր աչքի առաջ հյու-
սում մեկ ուրիշ կյանքի ու ճակատագրի պատմություն՝ Գրիգոր Աճեմյա-
նի կյանքի պատմությունը, որ ապրվում է հոր ուրվականի շուքի ու խա-
վար շողացումի ներքո: Ուրվական, որ իր հերթին դարձյալ մի ուրվա-
կան ունի իր թիկունքում՝ մի քեռու ձեռքով սպանված մի հոր ուրվական:  

Հովհաննես Գրիգորյանի մարդկային և բանաստեղծական ես-ը 
գոյակերպվում է հոր կյանքով և հոր մահով: «Հոր մահն իբրև 
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բնագրաստեղծ կենտրոն ընտրած»1 Գրիգորյանի բանաստեղծական 
դրամայի մի շարք արարներում տեսանելի ու անտեսանելի ներկայու-
թյուն է հոր կերպար-ուրվականը: Առօրեականի ու հրաշապատումի, 
ակնթարթի ու տևումի, շարժումի ու քարացման, անհետացման ու 
հայտնության՝ պատկերակերտման նուրբ անցումների գեղագիտությու-
նը այդպիսի դրվագներից մեկում ձևակերտվում է հոր գերեզմանի 
առաջ հողում խրվելու, կիսով չափ հողում թաղվելու և ծառ դառնալով՝ 
անշարժանալու, քարանալու պատկերազգացողությամբ («Ես հիմա կի-
սով չափ հողի մեջ եմ./ սովորական մի ծառ, որը խոսել գիտի,/բայց 
շատ ավելի գերադասում է/լռել», (Հովհ. Գրիգորյան, «Նոր տողից», 
Երևան, Անտարես, 2013, էջ 204)), որն ասես ակնարկում է էպոսի հերո-
սի՝ հողում խրվելու և ապա տարածաժամանակային մի կետում սևեռվե-
լու և լռության մեջ գոյելու փաստը: 

Աղասի Այվազյանի ես-ը կազմակերտող կարևոր շերտերից է հոր 
կերպարը, և ես-ի կազմաքանդումը, իր իսկ բնորոշմամբ, սկսվում է հոր 
մահով («Անգոյություն», «Խորքի խորությունը», Երևան, 2010, էջ 178): 

Հատկանշական է նաև Հաճի Արթինի ուրվականի հայտնությունը 
«Մնացորդաց»-ում, որ տոհմի ոգեղեն ակունք-խառնարանի շնչառու-
թյունն է վեպում: Եվ բացի այդ, գյուղի մատույցներում՝ լեռան վրա՝ ծառի 
փչակում ապրող ոգետեսի խորհրդավոր մատյանում Սողոմը տեսնում է 
հոր ուրվականը, իմանում մահացած հոր երկնային տառապանքի մա-
սին: Հայր երևույթի հետ հանդիպումը, շփումը Օշականի պարագայում 
մինչև իսկ գեղարվեստական պատումում թերևս չէին կարող հատել 
երևութականի սահմանը, քանի որ հինգ տարեկանում հորը կորցրած 
Օշականի համար հայրը եղել է սոսկ գաղափար, անշոշափելի գոյու-
թյուն: Հորից նա մի քանի «կծու» համբույր է հիշում միայն: Ենթադրելի 
է, որ չունենալով ապրվածի, շոշափելիի փորձառությունը՝ Օշականը 
ինքնաբերաբար հայր-որդի հարաբերությունը թողնում է մշուշում: Հայր 
երևույթն իր համար գեղարվեստական իրականության մեջ նույնանում է 
ուրվականի հետ:  

Չարենցի պարագայում այս առումով ուշագրավ է հայր-հայրենիք 
զուգահեռը՝ գեղարվեստական պատումի երկրորդ պլանի համեմատա-
կան եզրի՝ երևութականության նշորդով. պատմության մշուշում կորած 
հայրենիքի՝ Նաիրիի երևութական ամենուրեքությունը՝ որպես միֆ-հուշ-
ֆիկցիա, գոյակերպվում է՝ նաև Չարենցի հոր՝ Աբգար աղայի կերպարին 

                                                 
1  Արքմենիկ Նիկողոսյան, Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիան (Նոթագրումներ 

մենագրության համար), «Գրական թերթ», 08.10.2015: 
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առնչակցվելով, նրա «դեղնած, դեղնափայլ մազերում» երևալով («ելնում 
է նա հազարամյա-նայում է ինձ», «Երկիր Նաիրի», Սովետական գրող, 
Երևան, 1977, էջ 6): Հայր-հայրենիք զուգակշիռը դարձելի է շղթայի ներ-
սում. բանաստեղծի ենթագիտակցական խառնարանում ասոցիատիվ 
հակադարձ սլաքումով երևութական է, ուրեմն, ոչ միայն հայրենիքը, 
այլև հայրը: Տեսլապատկերային է նաև «հայր» երևույթը, մշտառկա ու 
բացակա, աննահանջ ու խուսափուկ: 

Մինչև անգամ երկնային հոր «զավակի»՝ երկնային հոր հետ զրույ-
ցի բռնված Նարեկացու կերպարին ու ճակատագրին անխզելիորեն ձույլ 
տարորոշվում է երկրային հոր՝ Խոսրով Անձևացու ոչ միանշանակ կեր-
պար-ուրվականը…  

Հոր՝ գրապատմական տարբեր չափումներում դրսևորված գաղա-
փարական-ուրվականային-երևութական ներկայության ակունքն էպո-
սում է թերևս, և հոր ներկայության/բացակայության հոգեբանական 
կնճիռն է գոյավորում դեռևս էպոսում հայտնակերպված հայր-որդի՝ 
առավելապես վիրտուալ հաղորդակցության մոդելը. հարաբերությունը 
հասցված է նվազագույնի, այն մնում է երևութականի ու խորհրդանշա-
կանի եզերքում: Հայրը սրբազան գաղափար է, երբեմնի փառք ու զո-
րություն, պայծառ հիշատակ, աշխարհեաշխարհ թափառող հեռավոր 
թանկ գոյություն, գերեզմանից շողացող լույս, գերեզմանից լսվող ձայն 
ու… լռություն: 

 
Հոր գերեզմանի ձայնն ու լռությունը 

Առաջին ճյուղում հոր գաղափարը հայտնվում է խորթության նշա-
նով՝ խորթ հայր-օտար իշխանություն ենթաբնագրով: Խալիֆի սպանու-
թյունը երկվորյակների կողմից խորհրդանշաբար կարելի է նույնակա-
նացնել որպես բռնության թոթափում, ազգային ինքնիշխանության 
հաստատում: 

Ազգային էպոսի ավազանից սնվող հոգևոր գիտակցության հոս-
քով խորթ հոր կերպարը օտար իշխանության ենթաբնագրով հայտնա-
կերպվում է 20-րդ դարում Ա. Այվազյանի և Վ. Գրիգորյանի գեղարվես-
տական համակարգերում: «Արմինուս» վիպակում Այվազյանը գեղար-
վեստորեն սահմանում է Արմինուս-հայի ինքնօրինակ որբությունը. 
«…երկար ժամանակ այդպես էլ կարծում էր, որ բազմաթիվ հայրեր 
պետք է ունենա մարդը: Նա իրեն հիշում էր տարբեր հայրերի ձեռ-
քին…., որոնք ստիպում էին նրան շուկաներում ձեռք մեկնել, ուտելիք 
կամ փող մուրալ» (Աղասի Այվազյան, «Եռանկյունին», Երևան, 1983, էջ 
193): Վ. Գրիգորյանի «Հավերժական վերադարձ» վեպում Պավլիկյան 
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շարժումը ճնշելու եկած, իր հայկական ծագումն անգիտացող Սիմեոնը 
առանց ճանաչելու մահապատժի է դատապարտում հարազատ հորը՝ 
Պավլիկյանների առաջնորդ Կոստանդին Սիլվանոսին, իսկ իրեն՝ հա-
րազատ հոր գաղափարները որդեգրած Սիմեոնին, հետագայում մահա-
պատժի է ենթարկում խորթ հայրը՝ Դոմետիանոս Քսանիասը՝ Բյուզան-
դական կայսրության՝ օտար իշխանության խորհրդանիշը: Ի դեպ, այս-
տեղ Սիմեոնին Կոստանդինի դեմ ուղարկելու գեղարվեստական փաս-
տը հայտնակերպում է հայի զարմը հայի դեմ հանելու՝ դեռևս էպոսում 
ձևակերտված մոդելը: 

Մեծ Մհերի կերպարով հայրությունը որոշարկվում է դյուցազնա-
կան ուժի ու կորսված սերմի, մեղսագիտակցության ու քավության, հա-
նուն զարմի տևումի արվող ինքնազոհաբերման նշաններով, որդու հետ 
շփման անհնարինությամբ: Դավթի որբությունը կատարյալ է. նա ցեղի 
արմատին հաղորդակցվում է Ձենով Օհանի միջոցով (հոր հետ շփումը 
այս դեպքում ևս միջնորդավորված է. հոր փոխարեն հորեղբայրն է 
(«խերախոտ խրոխպեր»)). հորի խորքում այդ հորեղբոր ձայնն է նրան 
հանում հոգևոր թմբիրից, ինքնամոռացումից ու զորացնում: Փոքր Մհե-
րի ճյուղում նույնպես խնջույքի աղմուկից խլացած Մհերին կանչող Ձե-
նով Օհանն է նրան կրկին կապում զորավոր արմատին (նվագածուների 
ձայնը լռեցնելով՝ Մհերը ասում է. «Էդոնց ձեն կտրեք, էդ իմ ցեղի ձենն 
էր էկավ,…. Իմ հրողբոր ձեն կը գա». «Սասունցի Դավիթ, հայկական 
ժողովրդական էպոս», Հայպետհրատ, Երևան, 1961, էջ 298-299):  

Էպոսում հոր և որդու1՝ Դավիթի ու Փոքր Մհերի երկար սպասված 
հանդիպման, անմիջական շփման եզակի դրվագներից մեկը նշանա-
վորվում է իրար անծանոթ հոր և որդու բախումով ու հայրական անեծ-
քով: Անիծյալ է հոր դեմ ելնողը մեր ազգային հոգևոր գիտակցության 
մեջ՝ դեռևս Արտաշեսի ու Արտավազդի կերպարների հեռավոր զուգա-
հեռումով գոյակերպված: Էպոսում այդ անեծքի զոհը գնում է հոր 

                                                 
1  Էպոսում կա նաև հայր-դուստր հաղորդակցության երկու մոդել, որոնք 

արժևորվում են հարազատ-օտար զույգային հակոտնյաների շրջածիրում: 
Ծովինարը` Գագիկ թագավորի լուսաշող դուստրը, հոր ամենամեծ գանձն է, 
հայրական անվերապահ սիրո և գուրգուրանքի առարկան, ուստիև Խալիֆի 
պահանջին ի պատասխան` Գագիկ թագավորը պատրաստվում է պատերազմի, 
և իրավիճակի հանգուցալուծումը Ծովինարի գիտակցված ընտրությունն է. նա 
զոհ չէ, այլ հեռատես, ծանրախոհ դիվանագետ: Հոր պայքարի և դստեր 
դիվանագիտության շնորհիվ է բարձրանում Սասնա անառիկ ամրոցը: 
Մյուս մոդելը հայտնակերպվում է երդմնազանցության ու օտար զարմի 
խառնակցումով հասած աղետալի հարվածով` Չմշկիկ Սուլթանից ծնված աղջկա` 
Դավթի թիկունքին արձակված նետով: 
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մահվան վրեժով ուղղորդվող ճանապարհով, անդուլ թափառումով ու 
պայքարով հատկանշվող ուղին նրան տանում է դեպի անմահություն, 
հավիտենական գոյում՝ անժառանգ (նա հայր չի դառնում), այն է՝ ինք-
նանույնական, ներփակ, լուսանցքային, արդարության սպասողի եզ-
րային գոյությամբ: Քարայրում փակվելուց առաջ հերոսը թափառում է 
անխոնջ թափառումով և ապա կանգ առնում մի կետում: Նրան այդ կե-
տում քարացնում է հոր գերեզմանից հնչող ձայնը՝ մեկնաբանելով հերոսի 
ու աշխարհի հակասությունը: Աշխարհը գնում է, ժամանակը հոսում է. 
հերոսը անշարժ է: Հերոսը սպասում է կրավորական սպասումով: Ու գո-
յում է աշխարհի ու անդրաշխարհի սահմանին իր սահմանային գոյումով: 

Եվ ուրեմն, էպոսում հայրը գաղափար է, ու հայրության գաղափա-
րը հայրական լույսն է, սերը, ցեղի ձայնը, կապը զորավոր արմատի 
հետ, արմատի գիտակցումը, որ որդուն հանում է հորից՝ հոգևոր թմբի-
րից, ապա և հայրական անեծքը, հայրական վրեժը և ի վերջո էլի հայ-
րական ձայնը՝ խորհուրդը, որ «փակում է» քարայրում: Այստեղ թերևս 
գործում է Թեքեյանի մատնանշած՝ զավակներին ըմբոստության մղող 
հայրենիք-շղթա զուգահեռը: Հայրենիք-հոր «անեծքով» որդին կաշ-
կանդված-փակված է ազգային ճակատագրի ու ազգային պատմության 
զնդանում:  

Ազգային մշակութային ավանդույթում հերոսի և հոր հաղորդակ-
ցության, հանդիպման վայրը երբեմն գերեզմանն է: Հայրական գերեզ-
մանից բխող լույսն է հրդեհում Դավթի սիրտը, Փոքր Մհերը Բաղդա-
դում այցելում է Բաղդասարի գերեզմանին ու երկրպագություն անում՝ 
դարձյալ հաղորդվելով հայրության սրբազան խորհրդին, հպվելով տոհ-
մի արմատին, Փոքր Մհերը ծնողների գերեզմանից ձայն է լսում: Վար-
դան Գրիգորյանի հերոսը՝ Գայլ Արշավիրը, հոր գերեզմանի վրա է երդ-
վում, Հակոբ Օշականի հերոսը՝ Սողոմը, հոր գերեզմանից ձայն չի 
լսում. Օշականն էլ իր հերթին է վերակերտել էպոսի մթնոլորտը՝ ծերա-
ցած, կակուղ հողի («լխպած արցունքներովը ողջերուն, գուցէ մեռելնե-
րուն» («Մնացորդաց», Բ հատոր, Անթիլիաս, 1988, էջ 167)) և գերեզմա-
նի գեղարվեստական պատկերներով: Սողոմը հոր գերեզմանի լռությու-
նը «լսելուց» հետո գնում է բանտ (քարայրի տարբերակ): Նրա լքվածու-
թյունն ու հուսահատությունը կատարելակերպվում են երկնքի լռու-
թյամբ: Այս կետում ձուլվում են երկրային և երկնային հոր կերպարները: 
Սողոմ-Մարդու որդի զուգահեռը որոշարկվում է «–Պապօ՜, պապօ՜… 
Ինչո՞ւ թողուցիր տղադ» կանչում (ն.տ., էջ 172): Օշականի գաղափարա-
գեղագիտական համակարգում հոր՝ հայոց հողի, և Երկնային հոր՝ 
հայոց երկնքի լռությունը նախասահմանում և արձանագրում է Սողոմի 



337 
 

օտարումը ցեղից: Օտարումը հորից այս պարագայում խորհրդանշա-
կան օտարումն է հայությունից, այսինքն՝ նկատվում է հայր-հայրենիք 
խորհրդանշական նույնացումը: 

Ուշագրավ է նաև այն, որ վերջին տարիների գեղարվեստական 
ձևակերտումներից մեկի մեջ՝ Վ. Ոսկանյանի արդեն հիշատակված 
«Շշուկների մատյանը» վեպում, ռումինահայ հերոսների հանդիպումնե-
րի, գաղտնի զրույցների, ռադիոյի միջոցով եկող հայրենաշունչ ձայների 
վայրը կրկին գերեզմանատունն է, ուր, ի դեպ, շիրիմների կողքին կար 
մի դատարկ դամբարան. հերոսը տոհմական դամբարան էր կառուցել 
ու գնացել Ամերիկա... Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ խորհուրդ կա-
րող է ունենալ հայի՝ օտար աշխարհում դատարկ գերեզմանը: 

 
Հայր-հայրենիք 

Համաշխարհային միֆամտածողության մեջ և գրական ավանդույ-
թում հոր կերպարը «կերտում է» հերոսին ու նրա ճակատագիրը: Առհա-
սարակ հոր մահը կարող է հերոսի ծնունդի համար արվող զոհաբերու-
թյուն լինել (Սասունցի Դավիթ), նրա ճակատագրի կնճիռը դառնալ՝ մղե-
լով ինքնաոչնչացման (Էդիպ արքա), և կամ էլ վրեժը (Համլետ): Հայրա-
կան վրեժի թեման Վ. Գրիգորյանի «Մանյա այրք»-ի վիպական պատու-
մում գեղարվեստորեն հայտնակերպվում է, օրինակ, Տրդատ-Գրիգոր 
հակադրամիասնության մեջ, թեև այդ պատումն էլ բնականաբար սն-
վում է պատմական արձակի ավազանից, ուր արքայական և կաթողիկո-
սական սերունդների՝ Տիրան-Հուսիկ, Արշակ/Պապ-Ներսես Մեծ օղակ-
ներում գաղափարական տարաձայնության ստվերում գուցե թե առկա է 
հայրական վրեժով ու մրցակցությամբ արտահայտվող պատմական իս-
կությունը:  

Գեղարվեստական պատումը կառուցակազմվում է նաև հայրեր-որ-
դիներ հավերժական հակադրամիասնության թեմայի սահմաններում՝ 
հոր և որդու մենամարտի (նաև սպանության ելքով), կամ հոր դեմ, հայ-
րական իշխանության, կամքի դեմ ծավալվող պայքարի դրսևորումնե-
րով: Ի դեպ, վերջինը նկատվում է նաև հիշատակված «Մանյա այրք» 
վեպում՝ քրմապետ Վրույրի և նրա՝ քրիստոնեություն ընդունած Զարեհ 
որդու կերպարների հակադրությամբ: Հակամարտությունն ավարտվում 
է որդեսպանությամբ:  

Համաշխարհային ու մասնավորապես ռուս գրականության մեջ 
ուշագրավ գեղարվեստական փաստերով դրսևորված հայրեր-որդիներ 
բազմաբարդ հարաբերությունը, պայքարն ըստ էության կյանքի հեղեղն 
առաջ մղող իրողություն է, որը հայ գրականության մեջ մեծավ մասամբ 
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միակողմանի հայտնակերպումներ ունի. այս եզրերը մոտենում, շփվում, 
նույնանում կամ բախվում են հայրենիքի գաղափարի սահմանափակ 
տարածության մեջ: Չարենցյան պոեմում ևս հեղինակի և Ձենով Օհանի 
տարժամանակյա «գաղափարական տարաձայնությունը» հայրենիքի 
ճակատագրի և ազգային բնավորության տիրույթում է, և այդ ըմբռնումը 
որոշակիանում է նաև գայլի խորհրդանիշի միջոցով: Վ. Գրիգորյանի 
«Դար կորստյան» վեպում հոր մահից հետո, հոր գերեզմանի վրա երդ-
վելով, Գայլ Արշավիրը, ինքնահաղթահարման դժվար ճանապարհ ան-
ցնելով, հաղթահարելով բնաձիր անվճռականությունը, ընտրում է զին-
վորի ճակատագիրը, ցած դնում գրիչը, ձեռքն առնում սուրը, հայտնվում 
ձիու վրա, զբաղեցնում հոր տեղը, առաջնորդում բանակը: Հայր-ան-
ցյալ, հերոս-ներկա, որդի-ապագա շղթայի վերջին օղակը խզումով է 
հատկանշվում. որդեսպանության դիմելով, որդուն և նրա թուրք մորը 
քարանձավում փակելով՝ Գայլ Արշավիրը ժխտում է ձուլման հնարավո-
րությունը և այդու յուրովի քանդում Մեծ Մհերի գծած սխեման՝ օտար 
զարմի կործանարար կնիքը, բայց ընտրում է Փոքր Մհերի ճակատագի-
րը՝ քարանձավում մեռցնելով իր զարմը՝ այսպիսով իրեն դատապար-
տում անժառանգ մահի: Ու դարձյալ առանցքում նույն տիրական մոդելն 
է. Անիի կործանման կանխազգացումից պայթում է հերոսի սիրտը, ու 
նա ընկնում է դիտապաստ՝ մի գրկաչափ հայրենի հող իր մարմնով պա-
հելով, պաշտպանելով, հող-հայրենիքի հետ նույնացած: 

«Հավերժական վերադարձ» վեպում, որում ազգային չափման մշ-
տառկա հենքանկարի վրա Վ. Գրիգորյանը փորձում է գեղարվեստորեն 
մշակել պատմության փիլիսոփայության՝ անհատի ազատության տիե-
զերական սկզբունքը, հեղինակն ու հերոսները ճիգ են անում պոկվել 
հայրեր-որդիներ ազգային մոդելի հիմնարար հայրենակենտրոն սկզ-
բունքից, սակայն հանրագումարում ի վերջո ազգային չափումը մնում է 
զորավոր. հայր-որդի հարաբերության մոդելը պատկերագծվում է հե-
րոս-ներկա, հայր-անցյալ և որդի-ապագա ժամանակային երկբևեռ շար-
ժընթացով: Կոստանդինը՝ ներկայի սևեռակետը, կրում է իր մեջ հոր և 
որդու տեսիլները՝ տոհմային անցյալն ու ապագան: Մահապատժից 
առաջ՝ կյանքի ու մահվան սահմանին, հերոսի տեսլապատկերում 
երևում է հայրը. «Հայր,– ասաց,– չկարողացա կատարել պատգամդ՝ 
մեր կալվածքները չընդարձակեցի մինչև նախկին, պապենական սահ-
մանները, չմիավորեցի բոլոր իշխաններին, հայոց հողը չազատեցի 
օտար տիրակալությունից» (ափսոսանք): Հաջորդում է դիպաշարային 
այլ դրվագ՝ անհետացում ու նոր հայտնություն՝ լայնածուփ գետ, որի 
ջրերից բարձրանում է երեքամյա մի մանուկ. «Զավակս,– ասաց 
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Կոստանդինը,– անզոր եղա փրկել քեզ»: Փակ է ճանապարհը դեպի ան-
ցյալ, չկա նաև ապագայի հույս. ի՞նչ է մնում հերոսին՝ մեռնել: Ազգայինը 
տրոփում է ներսում՝ ուժեղ կամ թույլ: 

«Դար կորստյան» վեպի հերոսի համար հայրը հոգևոր ներսուզում-
ների մեջ, մենաստանում փակված գոյություն էր պատկերացնում. նա 
պիտի գրեր իրենց տոհմի պատմությունը, ազգային պատմության հա-
մար փրկեր իրենց տոհմի փառքը, իրենց հետքն ակոսեր ճանապարհի 
գրքում: Հոր մահով և որդու մահով, փաստորեն անժառանգ մնալով 
(Փոքր Մհերի մոդելը), հերոսը կտրվում է իր տոհմից, ուղիղ և փոխաբե-
րական իմաստով հրաժարվում է գրել իր տոհմի պատմությունը, և ժո-
ղովրդի պատմությունն է «գրում» այլևս, բարձրանում է ընտանիքից, 
տոհմից և ծառայում ցեղին: Եվ այս սյուժեն էլ ինքնատիպորեն ներհյուս-
վում է անձնականն ազգայինին զոհաբերելու՝ Մարզպետունու (երդվում 
է չվերադառնալ ընտանիքի գիրկը, մինչև վերջին հագարացուն չհալածի 
Հայոց աշխարհից) և Սամվել իշխանորդու (ելնում է հոր և ընտանիքի 
դեմ, որդին սպանում է հորը՝ հանուն ազգային շահի) կերպարներով 
թանձրացած ռոմանտիկական մոդելին: 

Միջսերնդային խզումը, խոտորումը հայրական ավանդույթից 
«Մանյա այրք»-ի վիպական կառույցում նշանավորվում է Հայոց աշ-
խարհից վերջին հսկաների հեռացումով. հատկանշական է հսկա հոր 
հետ որևէ ընդհանրություն չունեցող որդու՝ «անհավատալիորեն կար-
ճահասակ ու փոքրամարմին» Փոքր Խոսրովի՝ վիպական կառույցում 
հատուկ ընդգծված «մանրությունը»: Հերոսները հեռանում-վերադառ-
նում են ժամանակային խոռոչ՝ քարանձավ: Մհերի «հետքով»՝ Տրդա-
տը, Գրիգորը: Քարայրն իր տեսակի մեջ ժամանակային խոռոչ է: Ժա-
մանակից դուրս շպրտված լինելու զգացողություն-գիտակցություն-
փաստ: (Ի դեպ, արդեն հիշատակված «Համլետ»-ում առկա են հերոսի 
որբության, կորսվածության բոլոր նշանները՝ անհայրության, ժամա-
նակային խոռոչի («ժամանակն իր շավղից դուրս է սայթաքել», հոր 
վիրտուալ ներկայության և ուրվականային հայտնության դրսևորումնե-
րով)): Քարայրում փակված, ասել է՝ ժամանակից դուրս շպրտված, ան-
ժամանակության մեջ ընկղմված, ու (ազգային) անեծքի/ճակատագրի 
ներփակ տարածքում արգելափակված-«շրջափակված» որբ ու անժա-
ռանգ Մհերը ազգային չափումի կրողն է: Երբեմն պապն է լցնում ժա-
մանակային խոռոչը. հայ հոգևոր գիտակցության մեջ հաճախ հոր և 
որդու անմիջական շփման բացակայության պարագայում հերոսը 
տոհմի արմատին կապվում է պապի կերպարի միջոցով (միջսերն-
դային խզման վկայություն և ոչ միայն դրա): 
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Հայ գեղարվեստական իրացումներում հոր և որդու անմիջական 
շփման բացակայությունը, որբության դրսևորումները, միջսերնդային 
խզումը գուցեև հնարավոր է բացատրել ազգային ճակատագրի հանգա-
մանքով (պետականության տևական ընդհատումներ, օտար տիրապե-
տություն, պանդխտող հայրեր և, որպես մտահոգ մտասևեռում, հայրե-
նիք-հայր նույնացում), և բացի այդ, երկնային հոր տիրական ներկայու-
թյունը լցնում է հայ միջնադարի ողջ հոգևոր գիտակցությունը:  

Աբովյանը երկրային հորը փորձում է «վերադարձնել» գրականու-
թյուն: Վեպում կա իրական հոր և որդու փոխհարաբերություն, նվիրում, 
շփում, գրկախառնություն. հերոսը մահանում է հոր գրկում, հորը փրկե-
լիս: Հերոսն ու հայրը մեռնում և թաղվում են միասին (կատարյալ նույ-
նացում, միաձուլում): Այդպես երկրային հայր-որդի փոխհարաբերությու-
նը շարունակվում է Րաֆֆու երկերում. Սարհատը, Սամվելը գաղափա-
րական տարաձայնություն ունեն իրենց հայրերի հետ: Սակայն նույնիսկ 
եթե հայրերի և որդիների միջև պայքար է ծավալվում (երկխոսություն՝ 
իր տեսակի մեջ), ապա դարձյալ հայրենիքի ճակատագրի շուրջ: Գարե-
գին Նժդեհը «Որդիների պայքարը հայրերի դէմ» գրվածքում արձանագ-
րում է պատմության փիլիսոփայության հիմնարար իրողություններից 
մեկը. «Ազգերի կեանքը ժամանակաշրջաններ ունի, երբ որդիները հար-
կադրաբար իրենց հայրերի դաստիարակիչը կը հանդիսանան» («Հա-
տընտիր», Երևան, 2006, էջ 76): Այդպես նոր գրականության սկզբնա-
վորմամբ հայտնակերպվում է նաև հայրեր-որդիներ հարաբերության 
վեկտորի սլաքի շրջում. եթե հայ էպիկական ավանդույթում հիմնակա-
նում հայրը կամ հոր գաղափարն էին ուղղորդում հերոսին՝ հուշում, 
փրկում, ապա Աբովյանի հերոսը՝ Աղասին, ստանձնում է գործուն դերը՝ 
փորձում փրկել հորը, իրեն զոհաբերում է հանուն հոր փրկության, Րաֆ-
ֆու Սարհատը ելնում է հոր դեմ, Սամվելը սպանում է հորը: Սակայն որ-
քան էլ Աբովյանը երկրային հորը փորձում է «վերադարձնել» գրականու-
թյուն, որքան էլ Րաֆֆու հերոսները, ելնում են հայրական ըմբռնումների 
դեմ, դարձյալ հայ գրականության մեջ հայրեր-որդիներ պայքարի մար-
տադաշտը հայրենիքի ճակատագիրն է, և իրական, պատմական Կրե-
սոս թագավորը Աբովյանի գեղարվեստական երևակայության մեջ հայ-
րենիքն է, իսկ նրա հանկարծախոս մունջ որդին՝ հանուն հայրենիքի՝ 
ինքնազոհաբերման պատրաստ հայը: 

Հայր-հայրենիք և որդի-հայ խորհրդանշական նույնացման փաստեր 
են նաև ոչ միայն չարենցյան արդեն հիշատակված Երկիր Նաիրի-Աբգար 
աղա տեսլապատկերային արտացոլումը, այլև ժամանակագրորեն կան-
խահայտ Տերյան-Ուլիսի վերադարձը՝ Երկիր Նաիրիի միֆը սրտում: 
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Գրապատմական ընթացքի դիտարկումը տվյալ կշռույթով, բացի 
արդեն քննաբանված նմուշներից, բացահայտում է հետևյալ պատկերը. 
եթե վաղ շրջանում Արտաշես-Արտավազդ կամ Փոքր Մհեր-Դավիթ 
բախման առանցքում մարդկային չափումն է, հետագայում իսկապես 
նկատվում է ազգայինի գերակշռություն: Եթե Մուրացանի վեպում Գոռը 
Գևորգ իշխանի գաղափարական կցորդն է, բացառապես հայրենիքի 
զինվորի կերպար՝ նրա հետ հայրենիքի գաղափարով նույնացած, որը 
պոտենցիալ զոհի լուսապսակն է, Դեմիրճյանի «Վարդանանք»-ում կա 
երկու շերտ. Վարդանի որդին նույն մուրացանյան մոդելի սահմաննե-
րում է, անունն էլ՝ Զոհ-րակ, իսկ Վասակի որդիները հայրեր-որդիներ 
գաղափարական տարաձայնության զոհեր են, գործում է «հայրը սպա-
նում է որդուն» մոդելը: Բայց Դեմիրճյանը Վասակի անձնապաշտությու-
նը շեշտադրում է՝ հակադրելով հայրենապաշտության նախապատվելի 
սկզբունքին: Շիրվանզադեի գաղափարագեղագիտական կառույցում 
առկա է հայրեր-որդիներ գաղափարական հակադրությունը («Քաոս», 
«Պատվի համար»): Այն մեծ ծավալով ընդգրկում է սոցիալական մարդու 
չափումը, բայց «Քաոս»-ում Մարկոս աղա-Սմբատ առնչության դաշտը 
հստակորեն ներառում է ազգային չափումը: Ժամանակի առանցքային 
գաղափարական հոսանքների՝ լիբերալ-ազատամիտների և պահպանո-
ղականների պայքարի գեղարվեստական արտացոլումներից հատկան-
շական է նարդոսյան համանուն վեպը՝ հերոսուհու խորհրդանշական 
ինքնասպանության փաստով: Երկու բևեռների միջև տարուբերվող Մա-
նեի ճակատագիրը չգոյությունն է, անհետացումը. գաղափարական բա-
խումը, ենթադրելով հավանական տարուբերում, հանգուցալուծման մեջ 
փաստորեն բացառում է բևեռներից որևէ մեկի ընտրության հնարավո-
րությունը. ընտրությունը մահն է: 

Սփյուռքահայ գրականության ձևավորման շրջանում ծայր առած 
հայրեր-որդիներ վեճը ծավալվել է առավելապես ազգային ճակատագրի 
ու պատմության հարթության մեջ: 

Իսահակյանի ու Սևակի, Կապուտիկյանի ու Շիրազի կտակ-պատ-
գամների համատեքստում եթե առաջին երկուսի մտածիրում մարդ որ-
դին է, վերջին երկուսի պարագայում կրկին մնում է հայորդին: 

Մաթևոսյանի գրի տարածքում ևս կա (ան)հայրության տագնապը: 
Նա նույնպես շոշափում է այրության և հայրության գաղափարը՝ դնելով 
ուժի ու թուլության, տիրականության ու ծառայամտության՝ տեսակի 
ճշգրտման ու փրկության խնդիր: 

Հանրագումարային հաշվեկշիռը պարզում է ազգային չափման գե-
րակշռությունը: 
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Արդի ժամանակների մտահոգության ծիրում Այվազյանի գաղա-
փարագեղագիտական կառույցի առանցքում ընտանիքն է, ընտանիքի 
հայկական մոդելը փրկելով՝ ազգ փրկելու մոտեցումը: «Աղի կոմսը» վի-
պակում նպատակը որոշակի է, գաղափարը՝ հստակ, ըստ որի՝ օտար 
աշխարհում հայի զարմը կորած է: «Արմինուս»-ում սահմանում է. «Դու 
կորցրել ես մարմինդ: Ժողովուրդը մարմին է: Առանց մարմնի կչքանա 
ժողովուրդը: Առանց ժողովրդի սուրբ չի լինի» (Աղասի Այվազյան, 
«Եռանկյունին», Երևան, 1983, էջ 207): «Ընտանիքի հայրը» գործում 
մերկապարանոց պնդում կա. «Վայ այն ժողովրդին, որ արդեն չունի ըն-
տանիքի հայրեր, ընտանիքի հայր (ն.տ., էջ 285)», բայց Այվազյանի ազ-
գային գաղափարական կառույցը բացվում է համամարդկային հորիզո-
նում. «Աշխարհին հարկավոր են ընտանիքի հայրեր» (ն.տ): 

Այվազյանի ես-ի մեջ շերտ առ շերտ, պարունակ առ պարունակ 
գոյում են անձը, ընտանիքը, տոհմը, ժողովուրդը և մարդկությունը: Տոհ-
մը Այվազյանի կազմակերտած ես-ի կարևոր պարունակներից է: «Կռ-
վարարները» պատմվածքում նա փորձում է ազգային հավաքականու-
թյան ու ներքին անհաշտության խնդիրը լուծել՝ տոհմի (իմա՝ ի վերջո 
ժողովրդի) ներքին ատելությունն ու անհաշտությունը բացատրելով ար-
տաքին դարավոր բռնաճնշումով, որի հակադարձման սլաքը ներս է 
ուղղվել՝ դուրս ուղղվելու զորության պակասի արդյունքում: 

Եվ Հայը երբեք մենակ չի մնում իր անձի հետ: Նրա հետ ու մեջ են 
առնվազն հայրն ու որդին, ի լրումն՝ ընտանիքն ու տոհմը, «անթիվ-ան-
համար նախնիների ծանրությունը»: Էրզրումի իրենց հզոր գերդաստա-
նից կենդանի մնացած միակ մարդը՝ Այվազյանի հերոսը՝ Եսային, հան-
կարծ գիտակցում է, որ իր զորեղ մարմնում ամեն ինչ կա՝ «և′ իր քա-
ղաքը, և′ իր երկիրը, և′ իր գերդաստանը, և′ մլակներն ու օձերը, բույ-
սերն ու քարերը…» (ն.տ., էջ 87): Այդպիսի զգացողություն ունի նաև Մի-
խայիլ Էպշտեյնը՝ այլ տարածության և այլ ժամանակի մեջ երբևէ փո-
շիացած հայրենիքի զավակը, որը հայրենիքը գտնում է իր ներսում: Ար-
մատներին հպվելու անհնարինության գիտակցումը բերում է այն հա-
մոզմունքին, որ իր տոհմը միայն իր մեջ է: «Բոլոր երկինքներից հիմա 
ինձ են փարվել ու կպել իմ նախնիները: Ես նրանց հողն եմ: Նրանց 
հայրենիքը իմ մարմինն է, միակ հարազատ կետը տարածության մեջ… 
Իմ տոհմը այն նորածնի մեջ է, որը շտապում է ապագայից և արդեն մո-
տենում է ինձ» ("Отцовство. Роман-дневник", http://bookz.ru/authors/ 
mihail- ep6tein/otcovstv_ 416. html): Ջնջված են նաև հայի ես-ի ու հայրե-
նիքի սահմանները. ես-ը գոյում է հայրենիքի սրբազան ներկա բացա-
կայությանը կամ բացակա ներկայությանը ձույլ:  
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Եվ ուրեմն, հայրեր-որդիներ թեմայի գաղափարագեղագիտական 
ազգային իրացումների մեջ հաճախադեպ են հայ հերոսի որբության, 
վիրտուալ հայրության ձևակերտումը, հայր-որդի կամ հայր-հայրենիք 
նույնացումը (հայր-որդի՝ ինքնապահպանում, տեսակի պահպանում՝ 
ինքնակրկնությամբ, հայր-հայրենիք՝ հայրենափրկման մտասևեռում), 
որոնց խառնարանը թերևս պետականության տևական բացակայու-
թյունն է և օտար տիրապետությունը (հարցը կարելի է և անհրաժեշտ է 
դիտարկել նաև պատճառահետևանքային հակադարձ խնդրադրումով. 
գուցեև հայրեր-որդիներ երկխոսության բացակայությունն է պետակա-
նակերտման պարբերական ձախողումների պատճառը), իսկ երկնային 
հայրը ձեռամբ եկեղեցվո, ըստ անհրաժեշտության, դարեդար և պարբե-
րաբար կատարել է երկրային հոր՝ պետության դերը: Հայ մշակույթում 
կյանքի հեղեղն առաջ մղող հայրեր-որդիներ երկխոսության և, ի մաս-
նավորի, գաղափարական բախման թեման մղվել է հետին պլան՝ հայտ-
նակերպվելով սոսկ հայրենիքի ճակատագրի հարթության մեջ, և միջ-
սերնդային երկխոսություն չի ծավալվել, քանի որ, ինչպես նշվեց, թերևս 
հոր, հայրության գաղափարը խորհրդանշաբար նույնացել է հայրենիքի 
հետ, որը վտանգի մեջ էր/է, և որդին՝ հայը, նրան պիտի փրկեր/փրկի: 
Հայր-հայրենիքի և հայ-որդու խորհրդանշական բանաստեղծական 
զրույց-մեծարում-ողբը տևում է, իսկ հայրերի և որդիների իրական 
զրույցը դեռևս չի սկսվում: 

Հարցի պարզաբանումը ենթադրում է քաղաքագիտական ու մշա-
կութաբանական ծանրակշիռ քննություն, ուստիև սկիզբը/շարունակու-
թյունը՝ հաջորդիվ: 
 
Բանալի բառեր. հայրություն, սկիզբ, մշակույթ, գեղագիտական 
համակարգ: 
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Сейранян Лилит-Лусине 
Внемля (не)начавшемуся диалогу: 

начало/продолжение следует 
(стартовые записи) 

 
Резюме 

В армянском художественном мышлении в прямых и косвенных 
разработках проблема отцов и детей в психологическом, идейном и 
литературном плане часто проявляется темой сиротства героя, 
идентификацией отцов и сыновей, образов отца и родины. 
Предположительно причиной тому является долговременное отсутствие 
государственности, чужое господство: в армянской культуре 
способствующий развитию нации диалог отцов и детей оказался на заднем 
плане, проявляясь в подавляющем большинстве в размышлениях о судьбе 
и истории нации, оставаясь в рамках темы сохранения этнической 
идентичности. Вопрос может быть рассмотрен также в обратном причинно-
следственном порядке. Разработка проблемы предполагает основательное 
культурологическое и политологическое исследование. 

 
 

Seyranyan Lilit-Lusine 
Hearing the (un)started dialogue: 
beginning/should be continued 

(Introductory notes) 
 

Summary 
In Armenian literary thinking, the problem of fathers and sons, in direct 

and indirect arrangements in psychology, idea, and literature, often appears as 
the theme of the hero’s orphanhood, the identification of fathers and sons, and 
the images of the father and the fatherland. The presumed reason for it is the 
long-term absence of statehood in a situation of foreign hegemony. The 
dialogue between fathers and sons to foster the development of nation appears 
in the background scene of Armenian culture. It basically shows up in 
meditations on national fortune and history, within the scope of maintenance of 
ethnic identity. The issue may also be examined in the opposite relationship of 
cause and effect. The development of the problem assumes basic research in 
cultural and political studies. 
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ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ 

ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ ԱՐԾՎԻ 

ԿԱԼԿԱԹԱՅԻ «ԱԶԳԱՍԷՐ» ՀԱՆԴԵՍԻ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ՔԵՐԹՎԱԾՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

 
Հեռավոր Արևելքի հայ գաղթավայրերի վերաբերյալ տեղեկություն-

ներ որոնելու նպատակով թերթելով Կալկաթայում հրատարակված 
«Ազգասէր» (1845–1848) և նրա շարունակությունը հանդիսացող «Ազգա-
սէր Արարատեան» (1848–1852) շաբաթաթերթերը, հանդիպեցինք մի 
քանի թարգմանված բանաստեղծությունների, որոնց թարգմանիչները 
նշված են, մինչդեռ հեղինակների անունները բացակայում են։ Դրան-
ցից մի քանիսը թվացին ծանոթ, իսկ «Այսօր աւարտեմ 36 ամ կենացս» 
վերտառությամբ բանաստեղծությունը անմիջապես «աչք զարնեց»՝ լի-
նելով Ջորջ Գորդոն Բայրոնի (1788–1824) հայտնի գործերից մեկը (բա-
նաստեղծի վերջին գրվածքներից)։ Պարզելով, որ սույն իրողությունը 
մատնանշված չէ Բայրոնին և հայ-անգլիական գրական առնչություննե-
րին նվիրված աշխատություններում՝ ձեռնամուխ եղանք կալկաթահայ 
մամուլում տեղ գտած մյուս թարգմանական բանաստեղծությունների 
հեղինակների ինքնությունը նույնպես պարզելուն։ Այս հրապուրիչ և 
միաժամանակ բարդ բանասիրական խնդիրը կարողացանք մասամբ 
լուծել՝ ճշտելով «Ազգասէր» և «Ազգասէր Արարատեան» հանդեսներում 
հրատարակված մի քանի անստորագիր թարգմանական երկերի հեղի-
նակների անունները։ 

Հնդկահայ համայնքի գրական-թարգմանական կյանքին անդրա-
դարձել են գրականագետներ Վարդան Փարթամյանը1 (անդրադարձել է 
նաև «Ազգասէր Արարատեան»-ում հրատարակված Թաղիադյանի 
թարգմանություններին2) և Ջանի Միրզաբեգյանը3, սակայն նրանց աշ-
խատություններում խոսք չկա սույն թարգմանությունների վերաբերյալ։ 

                                                 
1  Տե՛ս Վարդան Փարթամյան, Հայ-անգլիական գրական առնչությունները, Երևան, 

1975, էջ 18-88։ 
2  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 219-220։ 
3  Տե՛ս Ջ.Մ. Միրզաբէգեան, Ակնարկներ հնդկահայ գրականութեան եւ մշակոյթի 

պատմութեան (1770–1850), Երեւան, 2000, էջ 152-159։ 
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Հայ նոր գրականության ականավոր դեմքերից Մեսրոպ Թաղիա-
դյանի (1803–1858) խմբագրած սույն պարբերականները, թեև հայ իրա-
կանությունից որոշ չափով կղզիացած, սակայն որոշակի դեր են կատա-
րել հայ գրական անդաստանում։ Օրինակ, այստեղ է հրատարակվել 
հայ նոր գրականության մեջ առաջին հայ բանաստեղծուհու գործը (Ծա-
ղիկ Տեր Գևորգի՝ հոր հիշատակին գրված բանաստեղծությունը1)։ 
Կարևոր կլինի նաև սահմանել սույն պարբերականների տեղը և դերը 
հայոց լեզվի բառակերտման ասպարեզում. բավական է նշել, որ ամե-
նայն հավանականությամբ առաջին անգամ այս պարբերականների 
էջերում են հնչել շոգենավ և շոգուղի (երկաթուղի) բառերը2։ 

Հրատարակման իսկ թվականից՝ 1845-ից, պարբերականի էջերում 
սկսել են հայտնվել թարգմանական բանաստեղծություններ. ժամանա-
կագրորեն առաջինը «Բարեկամութիւն» փոքր քերթվածն է, որն ունի 
«թարգմանութիւն» ենթախորագիրը և որի ներքո նշված են թարգմանչի 
Կ. Ա. սկզբնատառերը3։ Կան մի շարք անստորագիր թարգմանական 
գործեր, որոնք հավանաբար կատարել է Թաղիադյանը։ Անհասկանալի 
է, թե ինչ սկզբունքով են թարգմանված երկերի հեղինակների անուննե-
րը, քիչ բացառությամբ, անտեսվել, մինչդեռ թարգմանիչների անուննե-
րը (հաճախ՝ ծածկանուններով) նշված են4։ 

Կալկաթահայ մամուլում հրատարակված չափածո թարգմանական 
գործերը մեծ մասամբ պատկանում են անգլիական գրականությանը5, 

                                                 
1  Ծաղիկ Ա. Տեր Գէորգ, Երգ դամբանական ’ի մահ Մեծանուն Սարգիս Մանուկ 

հայազգի իշխանի վախճանելոյ ’ի Ռանգուն յամի 1850 ’ի 15 Օգոստոսի ամսոյն, 
«Ազգասէր Արարատեան», հատոր Գ, թիւ 60, Նոյէմբեր 15, էջ 475։ Հավանաբար 
կին է նաև ավելի վաղ՝ 1832-ին գրված և 1845-ին «Ազգասէր»-ում հրատարակված 
«Նոր Ջուղու մին Օրիորդի իւր Մօր դագաղի վերայ ասացած Ողբն» եղերերգ-
բանաստեղծության հեղինակը («Ազգասէր», թիւ 10, 1845, Ակտօբր 18, էջ 80)։ 

2  Անգղիա, «Ազգասէր», թիւ 19, 1845, Դէզեմբր 20, էջ 148։ 
3  Տե՛ս «Ազգասէր», թիւ 10, 1845, Ակտօբր 18, էջ 80։ 
4  «Ազգասէր Արարատեանում» հաճախ հիշվել են հոդվածների թարգմանիչների 

անունները, հատկապես եթե եղել են աշակերտներ (տես, օրինակ, Բնական 
պատմութիւն, Թարգմանեաց յԱնգղիականէ Սողովմ Մ. Ս. Մալխաս, Աշակեր-
տուհի Սրբոյն Սանդխտոյ, «Ազգասէր Արարատեան», թիւ 32, 1849, Սեպտեմբեր 
15, էջ 255-256)։ 

5  «Ազգասէր Արարատեանում» թարգմանաբար լույս տեսած այլ ժողովուրդների 
գործերից են ռուս դեկաբրիստ Պավել Պեստելի՝ մահապատժից առաջ բանտա-
խցի պատին գրած բանաստեղծությունը (Պէստալ, Ազգասէր, թիւ 135, 1848, 
Ապրիլ 1, էջ 87, այս մասին տես՝ Ջ.Մ. Միրզաբէգեան, Ակնարկներ հնդկահայ 
գրականութեան եւ մշակոյթի պատմութեան, էջ 152-159), ինչպես նաև Ֆիրդուսու 
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ինչը տրամաբանական է Անգլիայի գաղութ Հնդկաստանի համար։ 
Անգլերենին տիրապետող հնդկահայությունը, որ հիմնականում կազմ-
ված էր ուսյալ վաճառականներից, բնագրով հաղորդակից էր լինում 
Հնդկաստան հասնող անգլիալեզու գրականությանը և փորձում իր մայ-
րենի լեզվի փոխադրել որոշ գործեր։ Այսպես, «Ազգասէր»-ի ընթերցող-
ներից մեկը մեջբերել է Ջոն Միլթոնի՝ բանաստեղծության վերածած մի 
սաղմոսի չորս տող և Հարություն Իսահակ Աղանուրյանի հայերեն 
թարգմանությունը՝ նախապատվությունը տալով հայերենին, որպես «ա-
ռաւել քաղցր, ազդու եւ մերձ առ բնագիրն»1։ 

Կալկաթահայ այս երկու պարբերականներում տեղ գտած թարգ-
մանված բանաստեղծությունների ընդհանուր մատենագիտությունը 
հետևյալն է՝ 

 
«Ազգասէր»-ում՝ 
 

1. Բարեկամութիւն, թիւ 10, 1845, Ակտօբր 18, էջ 80 [Կ. Ա.]։ 
2. Երգ ‘ի ձայն Թաու (sic) դի Էմըռոլտ Վուդս երգոյն Անգղիացւոց, 

թիւ 26, 1846, Ֆէվրէր 18, էջ 48։ 
3. Տաղերգութիւն, անդ, էջ 48 [յԱնգղիականէ թարգմանեալ]։ 
4. Միայնակութիւն, թիւ 53, 1846, Ագօստ 15, էջ 8։ 
5. Կին, Թելորայ Քահանայի Անգղիացւոց առ կին իւր, ի պատիւ Ազ-

նուական Բարեկամի Ազգասիրիս, թիւ 64, 1846, Հոկտեմբեր 31, 
էջ 100։ 

6. Տարօրինակ դատաստան, Թարգմանեալ ‘ի Բթաւիա, թիւ 109, 
1847, Սեպտեմբեր 11, էջ 295։ 

7. Սոխակ, Թարգմանեալ յԱնգղիականէ Հ. Ա., Ազգասէր, թիւ 117, 
1847, Նոյեմբեր 6, էջ 359-360։ 

8. Այսօր աւարտեմ 36 ամ կենացս, 1847, թիւ 91, Մէյ 8, էջ 152։ [Օ. 
Ֆ.] 

9. Անցեալ ժամանակք, անդ, էջ 152։ Թարգմանութիւն յԱնգղիակա-
նէ ի Ռանգուն Գ. Ս. Մանուկ։ 

10. Երգ եբրայեցի բամբշի, յանգղիականէ թարգմանեաց Ա. Բ. Գ., 
թիւ 84, 1847, Մարչ 20, էջ 96։ 

11. Երազ, անդ, էջ 94-96 [Ս. Յ. Մ]: 

                                                                                                          
«Շահնամէն»՝ Մարտիրոս Մ. Զորաբյանի թարգմանությամբ (1851-ի թիվ 66-ից 
սկսյալ)։ 

1  Համապատասխանիք, «Ազգասէր», թիւ 25, 1846, Ջանէր 31, էջ 36։ 
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12. Տրտունջ խափշկին, թիւ 102, Յուլիս 24, 1847, էջ 237-238։ Թարգ-
մանութիւն յանգղիականէ Օ. Ֆ.։ 

13. Առ Ա. Յ. Աբգար յօր մահու Կատարինեայ սիրելւոյ, թիւ 125, 1848, 
Յունվար 1, էջ 7։ Թարգմանեաց ‘ի Գաղղիականէն Մ. Դ. Թա-
ղիադեանց։ 

 
«Ազգասէր Արարատեան»-ում՝ 
 

1. Լարդ Բայրըն, «Իցէ՜ թէ տղայ միամիտ էի», հատ. Ա, թիւ 2, 
Սեպտ. 26, 1848, էջ 16։ 

2. Թարգմանութիւն (Յայս թախծագին տխուր վայրկեան…), հատ. 
Ա, թիւ 3, Հոկտեմբր 6, 1848, էջ 24 [Խ. Պ. Խաչկեան] 

3. Բարոյականք, Թարգմանեաց յԱնգղիականէ Աննա Մկրտիչ Ս. 
Յովհան, Աշակերտուհի Սրբոյն Սանդխտոյ, թիւ 33, 1849, Սեպ-
տեմբեր 305, էջ 255-256։ 

4. Բայրըն, Տեսի զքեզ ոհ արտասուս, թիւ 50, 1849, Յունիս 15, էջ 
400։ 

5. Առօտ Դիկ ցըԹոմասէ, Յանգղէն թարգ., թիւ 78, 1852, Փետր-
վար, էջ 624։ 

 
Ինչպես տեսնում ենք, բանաստեղծությունների հեղինակներից նշ-

ված է միայն Բայրոնի անունը (երկու անգամ)։ 
Վերոբերյալ ցանկից մեզ հաջողվեց պարզել հետևյալ չորս ստեղ-

ծագործությունների հեղինակներին. 
 

ա) «Տրտունջ խափշկին» 
 
Անգլիացի հեղինակ Ուիլյամ Քոուփերի (William Cowper, 1731–

1800)՝ 1788-ին գրած «Սևամորթի գանգատը» (“The Negro’s Complaint”) 
բանաստեղծության թարգմանությունն է։ Օ. Ֆ. ծածկանունով հանդես 
եկած թարգմանչի ինքնությունը մնում է անհայտ. նա «Ազգասէր»-ում 
հանդես է եկել նաև անգլերենից կատարած այլ արձակ և չափածո 
գործերի թարգմանություններով1։ Համեմատելով նրա աշխատանքը 
                                                 
1  Տես՝ Ուրուագիծ պատմութեան Նապոլիոնի, «Ազգասէր», թիւ 50, 1846, Ջուլայ 25, էջ 

241-242։ Եպիսկոպոսն Հիբեր առ կին իւր, անդ, թիւ 92, Մէյ 15, էջ 160, Գուլիելմոս 
Տէլ, անդ, թիւ 104, 1847,էջ 255-256, թիւ 106, էջ 271-272, թիւ 107, Օգոստոս 28, էջ 
278-280, թիւ 110, Սեպտեմբեր 18, էջ 303-304։ Երգ, անդ, թիւ 119, 1847, Նոյեմբերի 
20, էջ 375-376։ ‘Ի մահ Լորդ Բայրընի, անդ, թիւ 121, 1847, Դեկտեմբեր 4, էջ 391։ 
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բնագրի հետ՝ կարելի է տեսնել, որ թարգմանությունը բավական հարա-
զատ է բնագրին, թեև տաղաչափությունը այլ է (բնագրի հանգավորու-
մը՝ abab, թարգմանությունը՝ aabb)։ Համեմատության համար մեջբերենք 
բնագրի և թարգմանության առաջին տունը. 

 
Forced from home and all its pleasures 
 Afric's coast I left forlorn, 
To increase a stranger's treasures 
 O'er the raging billows borne. 
Men from England bought and sold me, 
 Paid my price in paltry gold; 
But, though slave they have enrolled me, 
 Minds are never to be sold. 
 
’Ի զուարճութեանց՝ ւ’ի տանէս մղեալ, 
ԶԱփրիկոյ ծովափն՝ լքի վհատեալ. 
Մեծացուցանել՝ զգանձս օտարաց, 
Տարեալ ’ի վերայ՝ կատաղի ալեաց։ 
Զիս Անգղիացիք՝ արծաթով առին, 
Զիմ արժէս անարգ՝ ոսկւով հատուցին. 
Եւ թէպէտ ստրուկ՝ զիս ձեւացուցին, 
Այլ միտք մարդկանց ո՛չ երբէք վաճառին։ 
 
Թարգմանիչը հարկ է համարել ծանոթագրել, որ բանաստեղծու-

թյունը գրելու ժամանակաշրջանում անգլիացիները նույնպես զբաղվել 
են ստրուկների առքուվաճառքով, սակայն անցել են այդ քստմնելի գոր-
ծով զբաղվելու ժամանակները1։ Ուշագրավ է նաև, որ 18-րդ դարից ի 
վեր լուսավորականության գաղափարներով շնչող հնդկահայերի ուշադ-
րության կենտրոնում է հայտնվել ցեղային խտրականության խնդիրն 
արծարծող մի ստեղծագործություն։ 

 
 
 

                                                                                                          
Արտուգրալ, կամ ունայնութիւն ճոխութեանց, անդ, թիւ 123, 1847, Դեկտեմբեր 18, էջ 
406-408։ 

1  Տրտունջ խափշկին, «Ազգասէր», թիւ 102, Յուլիս 24, 1847, էջ 237։ Հիշենք, որ 
Մեծ Բրիտանիան ստրկավաճառությունը պետականորեն արգելեց 1833-ին՝ 
«Ստրկության վերացման ակտով»։ 
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բ) «Տարօրինակ դատաստան» 
 
Ուիլյամ Քոուփերի մեկ այլ ստեղծագործությունն է՝ «Քիթը և աչքե-

րը» («The Nose and the Eyes») երգիծական բանաստեղծությունը։ Բնագ-
րի առաջին մեկ տունը թարգմանության մեջ բաժանված է երկու տան։ 
Դարձյալ մեջբերենք բնագրի առաջին և թարգմանության առաջին եր-
կու տները՝ 

 
Between Nose and Eyes a strange contest arose; 
The spectacles set them, unhappily, wrong; 
The point in dispute was, as all the world knows,  
To whom the said spectacles ought to belong. 
 
Վէճ տարաձայն՝ յարեաւ յանկարծ, 
‘Ի մէջ քթին՝ և ականց. 
Որոց գրգիռն՝ էր ծերն ակնոց, 
Որ ‘ի մէջ նոցա՝ կայր բազմած։ 
 
Խնդիր կռւոյն՝ կարեւոր յոյժ, 
Զոր դեռ խուզել՝ չեգիտ ոք. 
Թէ ո՞յր ակնոցն՝ շատ պատկանէր, 
Աչա՞ց թ’ընչաց էր բողոք։ 
 
գ) «Սոխակ» 
 
Շոտլանդացի բանաստեղծ Վիլյամ Դրամոնդի (William Drummond, 

1585–1649) «Երգող թռչունին» (“To a Bird Singing”) բանաստեղծության 
թարգմանությունն է՝ 

 
Sweet bird, that sing'st away the early hours 
Of winters past or coming, void of care, 
Well pleased with delights which present are, 
(Fair seasons, budding sprays, sweet-smelling flowers). 
 
Ճնճղուկ քաղցրի՛կ, որ նուագես 
Զկանուխ ժամըս ձմերան. 
Ե՛րբ անցանէ և կամ ե՛րբ գայ՝ 
Կեաս դու անհոգ՝ անտրտում։ 
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Հա՛ճ ընդ ներկայ քոց բերկրանաց, 
‘Ի եղանակաց քաղցրալից. 
Ընդ փթըթել դալար ոստոց, 
Նա և ծաղկանց անուշիկ։ 
 
Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ ևս թարգմանիչը բնագրի երկար 

տողերը կրճատել է, հանգավորումը ևս պահպանված չէ։ 
 
դ) «Այսօր աւարտեմ 36 ամ կենացս» 
 
Ինչպես նշեցինք սկզբում, սույն ստեղծագործությունը Ջորջ Գոր-

դոն Բայրոնի «Այսօր լրացավ իմ 36 տարին» (“On This Day I Complete 
My Thirty-Sixth Year”) բանաստեղծության թարգմանությունն է։ 

 
Ժամ է արդ զի այս սիրտ զդադար առցէ, 
Այն ինչ այլ ոչ ևս զայլս շարժել կարէ. 
Թէպէտև ոչ ևս սիրելի լիցիմ, 
Սիրիցիմ ես տակաւին։ 
 
Բնագիրը՝ 
‘Tis time the heart should be unmoved 
Since others it hath ceased to move: 
Yet, though I cannot be beloved 
Still let me love! 
 
Օ. Ֆ.-ն այստեղ ևս բնագրի abab հանգավորումը թարգմանել է 

aabb չափով։ Բայրոնի և հայ իրականության կապերն ուսումնասիրող-
ները հարկ է, որ այսուհետ հաշվի առնեն նաև այս իրողությունը՝ 
հնդկահայ մամուլում լույս տեսած բայրոնյան մյուս թարգմանություննե-
րի հետ մեկտեղ։ 

 
Սույն հրապարակումը ոչ միայն փոքր-ինչ ընդլայնում է մեր իմա-

ցությունը հայ-բրիտանական գրական առնչությունների վերաբերյալ, 
այլև ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ անցյալի հայ մամուլում առկա են 
ստվերում մնացած համաշխարհային գեղարվեստական գրականության 
բազմաթիվ նմուշներ, որոնց ուսումնասիրությունը կբացահայտի հայ 
գրապատմական ընթացքի, հայ գեղարվեստական մտքի պատմության 
մի շարք անծանոթ, բայց և միանգամայն ուշագրավ էջեր։ 
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Բանալի բառեր. «Ազգասէր», «Ազգասէր Արարատեան», հնդկա-
հայ մամուլ և գրականություն, անգլիական պոեզիան հայերեն, Ուիլյամ 
Դրամոնդ, Ուիլյամ Քոուփեր, Ջորջ Գորդոն Բայրոն։ 

 
 

Бахчинян Арцви 
О некоторых стихотворных переводах в калькуттской газете 

“Азгасер” 
 

Резюме 
В армянской газете "Азгасер" ("Патриот", 1845-1948), впоследствии - 

"Азгасер Араратян" ("Араратский патриот", 1848-1953), издававшейся в 
Калькутте под редакцией крупного армянского писателя Месропа Тахиадяна 
(1803-1858), было опубликовано более десяти переводных стихотворений, с 
указанием имен или псевдонимов переводчиков, однако без обозначения 
авторов. 

А. Бахчиняну удалось установить авторов четырех из этих 
стихотворений, опубликованные в 1847 г. в "Азгасере". Ими, как выяс-
нилось, являются выдающиеся британские поэты XVII-XIX веков: Уильям 
Драммонд (1585-1649, стихотворение "К поющей птице"), Уильям Купер 
(1731-1800, стихотворения "Жалоба негра" и "Нос и глаза") и Джордж 
Гордон Байрон (1788-1824, стихотворение "В день, когда мне исполнилось 
тридцать шесть лет"). Авторство их подтверждается приводимыми автором 
отрывками из оригинальных текстов с армянскими переводами. 

Эти факты важны не только для истории переводов в армянской 
литературе, но и для истории армяно-британских литературных отношений. 

 
Bakhchinyan Artsvi  

On Some Poems in Translation Published in the Calcutta “Azgaser” 
Newspaper 

 
Summary 

“Azgaser” (“Patriot”) (1845-1848), later “Azgaser Araratyan” (“Patriot of 
Ararat,” 1848-1853), an Armenian newspaper published in Calcutta and edited 
by eminent Armenian writer Mesrop Taghiadyan (1803-1858), featured more 
than ten translations of poems, where only the names or pen names of the 
translators were included, but the authors were left unidentified. 
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In current article Bakhchinyan has succeeded in identifying the authors of 
four of these poems. As it turned out, they are prominent British poets of the 
seventeenth-nineteenth centuries: William Drummond (1585-1649, “To a Bird 
Singing”), William Cowper (1731-1800, “The Negro’s Complaint” and “The 
Nose and the Eyes”), and George Gordon Byron (1788-1824, “On This Day I 
Complete My Thirty-Sixth Year”). The authorship is confirmed by comparison of 
excerpts from original texts with the Armenian translations. 

These facts are important not only for the history of literature translated 
into Armenian, but also for the history of Armenian-British literary relations. 
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